και μπείτε στην κλήρωση για

δύο συναρπαστικά ταξίδια
Στηρίξτε τη μεγάλη λαχειοφόρο αγορά της ΕΕΔΥΕ
και ίσως να είστε εσείς ο ένας από τους τυχερούς
που θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους
για να ταξιδέψουν!

9 ημέρες
στην Κούβα

4 ημέρες
για 2 άτομα

ΕΙΡΗΝΗΣ

Τ Ε Υ Χ O Σ Ν ο 5 4 • 3 € • Ι Ο ΥΛ Η Σ- Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Η Σ 2 0 1 1

α
ι
ν
ό
ρ
χ
66 ιροσίμα
μετά τη Χ

για 2 άτομα ή

στο Βερολίνο

ΔΡΟΜΟΙ
της

Κάθε
και στ λαχνός πε
ρ
οιχίζε
ι 5 ευ ιλαμβάνει
ρώ
τέσσε

ρις αρ

ιθμού

ς

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΛΑΧΝΟΥΣ ΤΩΡΑ !! H ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΗ 2011
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 Αθήνα • Τηλ. 210 3844 853 - 54 • e-mail: eedye@otenet,gr

η
λ
ά
γ
ε
Μ
η
τ
ό
π
α
α
ι
ν
ν
ό
ώ
α
Λ
66 χρ
ν
ω
τ
η
κ
ί
Ν
ή
κ
ι
τ
Αντιφασισ
α
τ
α
μ
ή
λ
κ
γ
ε
α
τ
ε
μ
υ
ο
ζ
ά
ύ
ο
μ
σ
ι
λ
καταδικ
α
ι
ρ
ε
π
μ
ι
υ
ο
τ
α
ι
δ
και τα σχέ

KΩΔIKOΣ: 4078

ενισχύστε οικονομικά την ΕΕΔΥΕ

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH
EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E.

κυκλοφορησε

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ημερολογιο
της ΕΕΔΥΕ

το

την

ΕΕΔΥΕ

για το 2012

Αγοράζοντας
για τον εαυτό σας
και τους φίλους σας
το ημερολόγιο τοίχου
της ΕΕΔΥΕ
βοηθάτε την υπόθεση
της ειρήνης!

σας στην ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
4 Καταθέστε τηναριθ.προσφορά
Λογ/σμού

87693589

Με κάθε νέα συνδρομή
αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό
τεύχος με το προσωπικό
ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, στην τελευταία συνεδρίασή της η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ αποφάσισε
την αναβολή της κλήρωσης του λαχνού, που αφορά το ταξίδι στην Κούβα και το Βερολίνο για τις

Συμπληρώστε την κάρτα συνδρομής και ταχυδρομήστε τη στην παρακάτω διεύθυνση
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή

21 Νοέμβρη 2011

Γι’αυτό κάνουμε έκκληση να ενταθεί η προσπάθεια διάθεσης των λαχνών από όλες τις Επιτροπές, να μην υπάρξουν
επιστροφές, να σταλούν τα χρήματα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο λογαριασμό της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:
87693589 και να κλείσουμε τελικά με την αποστολή των αποκομμάτων μέχρι τις 10 Νοέμβρη 2011.

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜

Διατίθεται μέσω όλων
των Eπιτροπών Eιρήνης
της χώρας

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο λαχνός είναι το μοναδικό έσοδο της ΕΕΔΥΕ, της οποίας η οικονομική κατάσταση
δεν βρίσκεται σε καλό επίπεδο, με δεδομένο το σύνολο των υποχρεώσεών της σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 ΑΘΗΝΑ
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2 Της Σύνταξης
3 Λιβύη: ένα ακόμη έγκλημα του ιμπεριαλισμού
4 Αποφάσεις Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης:
7
8
9
10
13
16
18
21

«Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους, και πάλι…»
Χρονογράφημα: «Οι ιππότες του καπιταλισμού στα χρόνια
της Αποκάλυψης»
Στοχεύοντας ξανά τη Μιτρόβιτσα: Επικίνδυνα «παιχνίδια»
για ανηλίκους
Διεθνή νέα: Κοινές ρωσοαμερικανικές αεροπορικές ασκήσεις
προγραμματίζονται για το 2012 • Αυξάνεται συνεχώς
ο αριθμός των θανάτων Σομαλών προσφύγων
Η μεγάλη και επικίνδυνη ασιατική σκακιέρα
16ο Συνέδριο της EEΔYE - Η εισήγηση του Θ. Γεράνιου:
«”Ειρηνική” χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
Πραγματικότητα ή μύθος;»
16ο Συνέδριο της EEΔYE - Η εισήγηση του Ν. Παπαναστάση:
«Κυριαρχικά δικαιώματα, η κρίση και οι στρατιωτικές
δαπάνες στην Ελλάδα»
Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Εκτέλεση ενός
ακόμα «συμβολαίου θανάτου» από την κυβέρνηση
Διεθνή νέα: Η αύξηση στις τιμές των ειδών διατροφής
απειλεί τους πιο φτωχούς πληθυσμούς • Επιπλέον 9.800
άνθρωποι στη λίστα θανάτου της δικτατορίας Πινοτσέτ

22 Επίσκεψη Χίλαρι Κλίντον:
24
27
28
31
32
33
34
37
39

43
47

Ακόμα πιο σφιχτά στο ιμπεριαλιστικό άρμα
Εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη για τα 66 χρόνια από
το πυρηνικό ολοκαύτωμα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι
Διεθνή νέα: Απάτριδες πάνω από 12 εκατομμύρια
παγκοσμίως, εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη
• Ιπτάμενος κοριός με «μάτι»
Θεατρική Ομάδα Π.Α.ΜΕ: Λαϊκή δημιουργία από
τους πρωταγωνιστές της ζωής (συνέντευξη)
Αφγανιστάν σήμερα
Αναγνώριση τώρα ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους
Κοινή Ανακοίνωση του ΠΣΕ και της ΠΟΔΝ για την
αναγνώριση ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης και
αποστολή αλληλεγγύης
Τα «πριν» του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέρος Α΄
ΝΑΤΟ και ΕΕ θωρακίζονται απέναντι στους λαϊκούς αγώνες
Η φιλία και η αλληλεγγύη των λαών ενάντια στους άδικους
πολέμους και τον ιμπεριαλισμό - Δεύτερη τριμερής
συνάντηση των κινημάτων Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη,
24-25 Σεπτέμβρη 2011
Δραστηριότητες Επιτροπών Ειρήνης
Μπομπ Ντίλαν:
Mία σημαντική συμβολή στο αντιπολεμικό τραγούδι

Ξεφυλλίστε τους «Δρόμους της Ειρήνης» στο διαδίκτυο
http://dromoitiseirinis.weebly.com
Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μπορείτε να διαβάσετε ακόμη σημαντικά άρθρα,
που στο παρόν τεύχος ήταν αδύνατο να δημοσιευτούν, λόγω της ανάγκης να περιληφθούν πρόσφατες εξελίξεις
από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο
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Οι Δρόμοι της Ειρήνης
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M

ε ορμή από τις πετυχημένες αντιιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού σε αρκετά
μέρη της Ελλάδας και την κορύφωση των εκδηλώσεων με την αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση της 9ης Αυγούστου στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, προετοιμαζόμαστε για
τις μάχες που έρχονται. Πέρασαν 66 χρόνια από τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών και
οι ιμπεριαλιστές παράλληλα με τις εγκληματικές τους επεμβάσεις παραχαράσσουν και διαστρεβλώνουν την ιστορική μνήμη. Πριν από 66 χρόνια οι λαοί του κόσμου, με εμπροσθοφυλακή
τον σοβιετικό λαό, που απέδωσε φόρο αίματος 20 εκατομμυρίων ανθρώπων στον πόλεμο ενάντια στον φασισμό, νίκησαν «για να θριαμβεύσει η ζωή». Σήμερα, 66 χρόνια μετά, συνεχίζουμε
την πάλη μας ενάντια στους Νατοϊκούς και Ευρωενωσιακούς φονιάδες, αντιστεκόμαστε στη
χυδαία προπαγάνδα τους που εξισώνει το καλύτερο παιδί του καπιταλισμού, το φασισμό, με τη
νιότη του κόσμου, τον κομμουνισμό και το ξαναγράψιμο της ιστορίας που επιχειρούν με όλους
τους τρόπους οι ιμπεριαλιστές.
Μπήκε το Φθινόπωρο και είναι ένα από τα δυσκολότερα για τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τις γυναίκες και τη νεολαία. Η επίθεση
του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων στα εναπομείναντα εργατικά
– λαϊκά δικαιώματα είναι χωρίς τελειωμό. Νέα φορομπηχτικά μέτρα και η προώθηση του νέου
νόμου – έκτρωμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελούν αυτήν την περίοδο την εμπροσθοφυλακή των αντιλαϊκών μέτρων. Η ανεργία αυξάνεται κατακόρυφα, με τους άνεργους στη
χώρας μας να έχουν ξεπεράσει στην πραγματικότητα το 1.000.000.
300 χιλιόμετρα από την Κρήτη ο ιμπεριαλισμός κορυφώνει ακόμη ένα έγκλημα του. Οι ιμπεριαλιστές σε συμμαχία με τους “αντικαθεστωτικούς” πρώην συνεργάτες του Συνταγματάρχη
Καντάφι, κερδίζουν έδαφος προχωρώντας σε νέες σφαγές εναντία στο λιβυκό λαό. Η ανθρωπιστική τραγωδία είναι ανυπολόγιστη. Την ίδια στιγμή εντείνονται οι ιμπεριαλιστικές πιέσεις
προς τη Συρία. Τα αστικά μέσα ενημέρωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό με προκλητικά ψέματα
προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και να δημιουργήσουν εντυπώσεις που
θα “δικαιολογούν” τις εκάστοτε ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις.
Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί νέα μνημόνια στρατιωτικής συνεργασίας με το κράτος του
Ισραήλ, σε μια περίοδο που εντείνονται οι προσπάθειες αναγνώρισης ανεξάρτητου, κυρίαρχου
και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική
Ιερουσαλήμ, ως κράτος – μέλος του ΟΗΕ. Η ελληνική αστική τάξη και η κυβέρνηση με αυτόν
τον τρόπο ουσιαστικά στηρίζουν την εγκληματική πολιτική του ιμπεριαλιστικού κράτους του
Ισραήλ. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) θα βρεθεί στην Παλαιστίνη (18-22 Σεπτέμβρη)
για να εκφράσει τη συμπαράσταση του στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού.
Σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών μεταξύ των κύριων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
αλλά και περιφερειακών δυνάμεων της περιοχής, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
αποκτά ιδιαίτερη σημασία η 2η Συνάντηση Κινημάτων Ειρήνης από Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία.
Θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 25 Σεπτέμβρη στην Κωνσταντινούπολη και θα αποτελέσει σημαντικό βήμα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών σχεδίων για την περιοχή. Οι κατά τόπους
Επιτροπές Ειρήνης και τα μέλη της ΕΕΔΥΕ δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό προετοιμάζοντας την
ελληνική αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στην συνάντηση.
20 χρόνια μετά τις ανατροπές του Σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσιαλιστικές
χώρες η “δημοκρατία”, η “ελευθερία” και η “ειρήνη” που ευαγελλίζονταν οι εκπρόσωποι του ιμπεριαλισμού έχει διαφανεί σε όλο της το μεγαλείο… Ο αντικομμουνισμός αποτελεί επίσημη
πολιτική της ΕΕ, η οποία γιόρτασε στις 23 Αυγούστου την ημέρα ενάντια στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, εξισώνοντας και πάλι τον κομμουνισμό με τον φασισμό.
Ο ελληνικός λαός, οι λαοί του κόσμου έχουν πείρα. Χτίσιμο της κοινωνικής συμμαχίας παντού, με πρώτους τους χώρους δουλειάς, οργάνωση της αντεπίθεσης. Οι Επιτροπές Ειρήνης, τα
μέλη τους και οι φίλοι της ειρήνης σε ολόκληρη τη χώρα, το επόμενο διάστημα να πορευτούν
με το ταξικό κίνημα, να στηρίξουν τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΥ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΟΓΕ και του ΜΑΣ. Δράση τώρα στην κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος της εξουσίας και κατάργησης του συστήματος της εκμετάλλευσης. Γιατί καπιταλισμός και ειρήνη δεν
μπορούν να συμβαδίσουν. Πάλη για την ανατροπή!

ETHΣIA ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ
(4 ΤΕΥΧΗ) 16 €
ETHΣIA ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ:
(4 ΤΕΥΧΗ) 18 €

Oι φίλοι της EEΔYE
που διαθέτουν υπολογιστή
μπορούν να πληροφορούνται
για τις δραστηριότητές μας και
μέσω internet στην ιστοσελίδα:

www.eedye.gr
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επίκαιρα θέματα

ΦΩΤΟ: AP Photo/Francois Mori

Λιβύη: ένα ακόμη έγκλημα του ιμπεριαλισμού

Π

αράλληλα με την σφαγή του λιβυκού λαού από
τους Νατοϊκούς εντάθηκε η χυδαία προπαγάνδα
και τα ψέματα. Ωστόσο, όλοι αυτοί δεν μπόρεσαν
να κρυφτούν και τα περί «αραβικής άνοιξης» επιστρατεύτηκαν για την συγκάλυψη των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα, Ρωσία για τους
ενεργειακούς πόρους. Τα όσα ζήσαμε είναι κομμάτια του
λεγόμενου σχεδίου της «ευρείας Μέσης Ανατολής», που
έχει καταρτιστεί από το ΝΑΤΟ το 2004 με στόχο να προχωρήσουν οι αστικοί εκσυγχρονισμοί δηλαδή «ζώνες
ελευθέρου εμπορίου σε βάθος», οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις αλλά και η δημιουργία ευρωκομμάτων και υποταγμένων ευρωσυνδικάτων, που τόσο κυνικά προωθεί
τώρα η ΕΕ στα πλαίσια της νέας «Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτνίασης». Γιαυτό έγινε η επέμβαση στη Λιβύη.
Μετά μάλιστα την πτώση της Τρίπολης ούτε το «Εθνικό
Μεταβατικό Συμβούλιο» και κανένα αστικό μέσο μαζικής
ενημέρωσης δεν έκρυβε ότι ο πόλεμος έγινε για τα πετρέλαια. Επαληθεύτηκε επίσης ότι η «λαϊκή εξέγερση», με
επικεφαλής πρώην στελέχη του καθεστώτος Καντάφι και
τις μυστικές υπηρεσίες, της Γαλλίας και της Βρετανίας και
την ενεργό συμμετοχή του ΝΑΤΟ ταυτίσθηκε με τις τριβές
στην επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών εκμετάλ-

λευσης του πετρελαίου. Ταυτόχρονα, γίναμε μάρτυρες
της αποθέωσης της Νατοϊκής βίας ενάντια σε αμάχους και
παιδιά και των εγκλημάτων των αντικαθεστωτικών ακριβώς από εκείνους που δεν ανέχονται δεύτερη κουβέντα
στη βουλή, δε ανέχονται ούτε «κιχ» στους τόπους δουλείας, την ανατροπή των αστικών νόμων ή τα αντιπολεμικά πανό στην Ακρόπολη.
Σήμερα, δεν πρέπει να υπάρχει πια καμία αυταπάτη...
Καμία «νέα σελίδα» δεν θα υπάρχει για το λαό της Λιβύης
όπως δεν υπήρχε ούτε στο Ιράκ η στο Αφγανιστάν.
Γιαυτό πρέπει να ενταθεί η πάλη ενάντια στην ελληνική κυβέρνηση και τις άλλες δυνάμεις της «συμμαχίας
των προθύμων» που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της
πλουτοκρατίας, της ΕΕ και των κεφαλαιοκρατών στη
Λιβύη. Που χρησιμοποίησαν τη Σούδα και το Άκτιο, πολεμικά αεροπλάνα και φρεγάτες. Που ξοδεύουν εκατομμύρια στον βρόμικο πόλεμο και πνίγουν εκατοντάδες
μετανάστες στον κόλπο της Σύρτης...
Οι κίνδυνοι για την ειρήνη, τα κυριαρχικά δικαιώματα
και την εμπλοκή της χώρας σε μια πιο γενικευμένη πολεμική σύρραξη διαρκώς αυξάνουν. Γιαυτό είναι μονόδρομος ο συνεπής αντιιμπεριαλιστικός-αντιμονοπωλιακός
αγώνας και η ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων. 
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επίκαιρα θέματα
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΦΩΤΟ: © European Union 2011 PE-EP

«Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους,
και πάλι…»

Σύνοδος
Σύνοδος Κορυφής:
Κορυφής: Ψηφοφορία.
Ψηφοφορία.

Πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τον περασμένο
Ιούλη και αμέσως ακολούθησε ομοβροντία από τα αστικά ΜΜΕ που
με σιδερένια και αταλάντευτη γραμμή, μας ανακοίνωσαν τη “σωτηρία της
Ελλάδας”. Τα επινίκια κορυφώθηκαν όταν ο Γ. Παπανδρέου μιλώντας
στο υπουργικό συμβούλιο ισχυρίσθηκε ότι «ο λαός απαλλάχθηκε από το
βραχνά της χρεοκοπίας» (22/7/2011)

Π

ώς φτάσαμε όμως στη “σωτηρία”; Προηγήθηκε «η σκληρή μάχη του πρωθυπουργού και του επιτελείου του στην Εσπερία» όπως μας ενημέρωσαν σχετικά ορισμένα “παπαγαλάκια”. Να λοιπόν, ο νέος “άθλος” της κυβέρνησης που παρομοιάστηκε ακόμη και με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
από την Εθνική Ελλάδας (τόσος παραλογισμός). Μόνο που αυτή τη φορά προς μεγάλη
λύπη των πολιτικών εκπροσώπων του κεφαλαίου, δε γέμισε η πλατεία Ομόνοιας με
χιλιάδες συγκεντρωμένους και δεν ακούστηκε το σύνθημα “το πήραμε, το τιμημένο
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(το δάνειο)”. Γιατί όμως; Αφού η συμφωνία αποτέλεσε
“Μεγάλη ανάσα για Ελλάδα και ευρώ” (πρωτοσέλιδο Καθημερινής 22/7/2011).
Είναι αποδεδειγμένο ότι για τους αστούς ισχύει το «αν
η πραγματικότητα δε μας βολεύει, τόσο το χειρότερο για
αυτήν». Γιατί, μια προσεκτική ματιά στις αποφάσεις της
συνόδου δίνει απαντήσεις και δικαιώνει αυτούς που σταθερά υποστηρίζουν ότι από τις εκάστοτε επιλογές της
λυκοσυμμαχίας της ΕΕ, από τους ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς (αλλά και τους συμβιβασμούς),
μόνο νέα βάσανα προκύπτουν για τους λαούς της Ευρώπης που καλούνται να πληρώσουν τα βάρη του καπιταλιστικού μονόδρομου και στην ανάπτυξη και
στην ύφεση. Και για όσους πανηγυρίζουν για την (πλέον)
βιωσιμότητα του κρατικού χρέους της Ελλάδας τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Το ελληνικό κράτος, αντί να
πληρώσει 34 δισ. Ευρώ τόκους, σε οχτώ χρόνια, θα πληρώσει τουλάχιστον 57 δισ. ευρώ στο διπλάσιο χρονικό
διάστημα. Επί της ουσίας, η επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανεισμού “επιμηκύνει” τα βάρη και προσθέτει
ακόμη περισσότερα στον ελληνικό λαό.

ποιούνται στην Ελλάδα (ντόπιοι και μη) διατήρησαν την
υψηλή κερδοφορία τους. Και φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για τα εκατομμύρια ευρώ που δαπανώνται κάθε χρόνο
για τις νατοϊκές “ανάγκες”.

…μιλάνε για του έθνους, ξανά, την τιμή
Οι αποφάσεις τις Συνόδου Κορυφής ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι πραγματοποιείται ελεγχόμενη χρεοκοπία στην Ελλάδα. Μάλιστα, βάφτισαν το σχέδιο διάσωσης για την Ελλάδα “νέο σχέδιο Μάρσαλ” θυμίζοντας
“τιμημένες εποχές” της αστικής τάξης στη χώρα μας. Τις
καλύτερες αναμνήσεις έχει το μεγάλο κεφάλαιο για το
“σχέδιο Μάρσαλ” που εφαρμόστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πως να ήταν διαφορετικά αφού η καπιταλιστική ανόρθωση των τσακισμένων από τον πόλεμο
καπιταλιστικών οικονομιών των κρατών της Ευρώπης και
παράλληλα η στρατιωτική θωράκιση του αστικού κράτους ενάντια στο λαϊκό κίνημα στηρίχθηκε στα δολάρια
που προήλθαν από το συγκεκριμένο σχέδιο. Η ομοιότητα
είναι προφανής. Και το “νέο σχέδιο Μάρσαλ” θα αποδειχθεί κόλαση για το λαό αφού μεταξύ άλλων προβλέπει
σκληρότερα μέτρα με σκοπό το φθήνεμα της εργατικής
δύναμης και επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Την ίδια
στιγμή βέβαια, διασφαλίζονται (έστω και προσωρινά) τα
συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων και των τραπεζικών ομίλων της Ευρώπης.
Από τις αποφάσεις της συνόδου ορισμένα ακόμη ζητήματα αναδείχνονται πιο ξεκάθαρα. Φαίνεται καθαρά ότι

Το μόνο σίγουρο μετά τον προσωρινό αντιλαϊκό συμβιβασμό που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις κυβερνήσεις βασικών καπιταλιστικών χωρών της Ευρωζώνης είναι ότι η
“σωτηρία” δεν αφορά τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Και αυτό γιατί στο δρόμο
προς την “σωτηρία” ήδη έχουν επιβληθεί στο λαό μέτρα
που ουσιαστικά τον έχουν χρεοκοπήσει. Αξίζει να θυμηθούμε ορισμένα από τα εκβιαστικά διλήμματα που προέτασσαν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την υποστήριξη της
ΝΔ και του ΛΑΟΣ, της ΕΕ και συνολικά της τάξης των καπιταλιστών ώστε να “αποφευχθεί” η χρεοκοπία: “Ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις ή χρεοκοπία! Απολύσεις ή
χρεοκοπία! Διάλυση του ασφαλιστικού ή χρεοκοπία! Μνημόνια και μεσοπρόθεσμα ή χρεοκοπία! Φοροκαταιγίδα
στη λαική οικογένεια ή χρεοκοπία! Ιδιωτικοποιήσεις και
ξεπούλημα της δημόσια περιουσίας ή χρεοκοπία!”
Όλα αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα που μετεξελίχθηκαν σε κυβερνητικά μέτρα οδήγησαν το λαό στη σημερινή κατάσταση χρεοκοπίας. Οδήγησαν στους μισθούς
Κίνας ιδιαίτερα για τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης,
στα εκρηκτικά ποσοστά της ανεργίας, στο ξεκλήρισμα
των μικρομεσαίων της πόλης και της υπαίθρου, στο κλείσιμο σχολείων και νοσοκομείων κλπ. Την ίδια στιγμή βεβαίως μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριο-

ΦΩΤΟ: George Papathanasiou

…στο ντουλάπι δεν έχει ψίχα ψωμί
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γαλλικές τράπεζες να βγαίνουν όπως φαίνεται χαμένες
αφού είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένες στα ελληνικά
ομόλογα σε αντίθεση με τις γερμανικές.

ΦΩΤΟ: Γιάννης Μωυσιάδης / Motionteam

…εμάς δε μας βάζουν στο χέρι

σήμερα είναι δυσκολότερο να συγκεραστούν οι αντιθέσεις των διάφορων τμημάτων του κεφαλαίου, να καταλήξουν αυτές οι δυνάμεις σε έναν πιο στέρεο συμβιβασμό,
παρά τη δεδομένη στρατηγική συμφωνία τους στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κάτι που τους
δημιουργεί προβλήματα διαχείρισης. Πχ το δημόσιο
χρέος που έχουν αρκετά κράτη είναι ένα από αυτά. Οι αντιθέσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης δεν εκφράζονται μόνο
μεταξύ κυβερνήσεων (πχ Γερμανίας - Γαλλίας) με δεδομένη και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών, αλλά εντοπίζονται και στο εσωτερικό της κάθε οικονομίας. Οι
αντιπαραθέσεις γίνονται για το ποια αστική τάξη θα
χάσει λιγότερο από την αναγκαία για τους καπιταλιστές καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων. Ο προσωρινός συμβιβασμός που επιτεύχθηκε σε επίπεδο ΕΕ
αφορά κυρίως τη διαμάχη Γαλλίας και Γερμανίας με τις
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Δε ζούμε σε μια συνηθισμένη περίοδο. Η καπιταλιστική
οικονομική κρίση επιτείνει τη δυσκολία των αστών να
διαχειριστούν το σύστημά τους. Η Ευρωζώνη και τα άλλα
ιμπεριαλιστικά εποικοδομήματα βρίσκονται σε αβέβαιο
μέλλον. Την ίδια στιγμή ο καπιταλισμός γίνεται ακόμη πιο
επιθετικός απέναντι στους εργαζόμενους, ακόμη πιο επικίνδυνος για τη λαική ευημερία. Για να κρυφτεί αυτή η
αλήθεια το σύστημα αξιοποιεί και πολιτικές δυνάμεις που
μιλούν για “επανίδρυση της ΕΕ”, για “έξοδο από την Ευρωζώνη”, για “διαγραφή του επαχθούς μέρους του χρέους”. Ιδιαίτερα δε αξιοποιούνται οι θέσεις ότι η Ελλάδα
βρίσκεται “υπό κατοχή” και ότι χρειάζεται αγώνας για
“εθνική ανεξαρτησία”. Αυτές οι θέσεις ουσιαστικά “βγάζουν λάδι” την κυβέρνηση η οποία έχει βάλει τη σφραγίδα
της σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι προπαγανδίζονται από την Ιερά Σύνοδο μέχρι
δήθεν “αριστερές” πολιτικές δυνάμεις. Όλες αυτές οι δυνάμεις παρά την δήθεν “επαναστατική” ρητορεία τους ουσιαστικά επιχειρούν να σπείρουν συγχύσεις στο λαό, να
αθωώσουν τον καπιταλισμό, να βάλουν εμπόδια στην
ανάπτυξη κινήματος που θα βάζει μπρος τη διέξοδο.
Το ερώτημα όμως τίθεται ξεκάθαρα. Θα σκύψουν οι
λαοί το κεφάλι δεχόμενοι να ζήσουν σε εργασιακό μεσαίωνα ή θα παλέψουν με σκοπό να επιβάλλουν το
δικό τους δίκιο. Υποταγή ή αντεπίθεση! Η ανάπτυξη
μαζικών λαικών αγώνων για την ανακούφιση της λαϊκής
οικογένειας, ενταγμένη στην πάλη για μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας έχει προοπτική, είναι η
μόνη που ανοίγει τον ελπιδοφόρο δρόμο της ανατροπής.
Σε αυτό το δρόμο έχουν συμφέρον να συναντηθούν οι
εργαζόμενοι που ματώνουν στα κάτεργα, οι φτωχοί αυτοπασχολούμενοι που κλείνουν το μικρομάγαζό τους, η
μικρομεσαία αγροτιά που ξεκληρίζεται, οι γυναίκες που
απολύονται όταν εγκυμονούν, οι νέοι των λαϊκών οικογενειών που «οι καρδιές τους δε βολεύονται παρά μόνο στο
δίκιο». Να παλέψουν για αποδέσμευση από τη σύγχρονη Βαστίλλη των λαών, την ΕΕ, να διαγράψουν το
χρέος χτίζοντας τη δική τους εξουσία, τη λαϊκή εξουσία! Οι θυσίες στον αγώνα για να έρθουν οι πραγματικοί
«δοξασμένοι καιροί» είναι και οι μόνες που έχουν αξία για
τον εργαζόμενο λαό.
NIKOΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

χρονογράφημα
Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου

Οι ιππότες του καπιταλισμού
στα χρόνια της Αποκάλυψης
Μόλις τα φώτα του σούπερ μάρκετ
σβήνουν, μια ομάδα από «Ναΐτες»
ιππότες ξεπηδούν από τις σελίδες
κάμποσων «βιβλίων» από αυτά που
γεμίζουν τα ράφια των πολυκαταστημάτων, και όχι μόνο, και ξεκινούν
την βραδινή επιθεώρηση των συνειδήσεων όλων εκείνων που αγοράζουν αυτά τα «βιβλία» είτε για να
«χαλαρώσουν», είτε για να βρουν
το «μυστικό» της «συνωμοσίας» για
όσα τους συμβαίνουν. Οι «ιππότες»
μας έρχονται από πολύ μακριά, είναι
οι απόγονοι των περιθωριακών της
μεσαιωνικής «Ευρώπης» που με τον
σταυρό στον χιτώνα ξεκίνησαν για
να «απελευθερώσουν» τους «Αγίους
Τόπους» από τους «άπιστους», είναι
οι απόγονοι των ιδρυτών των μυστικιστικών «ταγμάτων» που χρόνια και
χρόνια σύμφωνα με διαφόρους
«συγγραφείς» έψαχναν το «δισκοπότηρο» και το «σπαθί» του βασιλιά
Αρθούρου, ώστε επιτέλους «ένας»
να διαφεντεύει τον κόσμο έχοντας
ταυτόχρονα νικήσει τους «άπιστους».
Χρόνο με τον χρόνο, «θρύλο» με τον
«θρύλο» χτιζόταν μια «ιστορία» σκοτεινή, υποχθόνια αλλά και παράλληλη με την πραγματική ιστορία των
ανθρώπων, εκείνη που οι ίδιοι οικοδομούν με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, αλλά σε κάθε
περίπτωση με την δράση τους.
Χρόνο με τον χρόνο, «θρύλο» με τον
«θρύλο» χτιζόταν μια «ιστορία» σκοτεινή, υποχθόνια αλλά και παράλληλη που ελλόχευε, «συγγραφείς»
και «ερευνητές» έστηναν και στήνουν

ένα τερατούργημα, όπου ολόκληρη
η ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι
παρά μια μηχανορραφία, μια συνωμοσία, ένα καλά στημένο «κόλπο».
Οι «ιππότες» μας σιδερόφρακτοι μες
στις πανοπλίες τους, επιθεωρούν τις
συνειδήσεις, πρώτα-πρώτα εκείνων
που «υπερασπίζονται»: εκατομμύρια
«λευκοί» προλετάριοι, αποκαμωμένοι από τον κάματο της μέρας, γονατισμένοι από την εκμετάλλευση,
τσακισμένοι από τον φόβο, κλειδαμπαρώνονται τις νύχτες, οπλίζονται
ενάντια στον «ξένο», διστάζουν να
δράσουν ενάντια στους εκμεταλλευτές τους μαζί με τους «έγχρωμους»
συντρόφους τους στη δουλειά τρέμοντας τις «συνωμοσίες».
Οι «ιππότες» μας σιδερόφρακτοι μες
στις πανοπλίες τους, επιθεωρούν
στη συνέχεια τις συνειδήσεις, εκείνων που «πρέπει» να «τσακίσουν»:
εκατομμύρια «έγχρωμοι» προλετάριοι, αποκαμωμένοι από τον κάματο
της μέρας, γονατισμένοι από την εκμετάλλευση, τσακισμένοι από τον
φόβο, ματωμένοι από τον πόλεμο
κλειδαμπαρώνονται τις νύχτες, διστάζουν να δράσουν ενάντια στους
εκμεταλλευτές τους μαζί με τους
«λευκούς» συντρόφους τους στην
δουλειά, πιέζονται αφόρητα να
απαρνηθούν τον εαυτό τους.
Οι «ιππότες» μας σιδερόφρακτοι μες
στις πανοπλίες τους, επιθεωρούν τις
συνειδήσεις γιατί πέρα από τον
φόβο, τον πόνο, τον κάματο και το
τσάκισμα, πρέπει να κυριαρχήσει η
λήθη: Και οι μεν και οι δε πρέπει να

ξεχάσουν και οι νεότεροι να μην μάθουν ποτέ ότι υπήρξαν κοινωνίες που
οι άνθρωποι της δουλειάς πήραν
την ζωή τους στα χέρια τους, καταργώντας την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, οικοδομώντας
έργα ειρήνης πάνω στα αποκαΐδια
του πολέμου, ανεβάζοντας το μπόι
του ανθρώπου ένα σκαλί παραπάνω.
Σε τούτη την επιθεώρηση του βαθμού φθοράς των συνειδήσεων
οι «ιππότες» μας είναι παρέα με «καθηγητές» και «δημοσιογράφους»,
φασίστες, εθνικιστές και ακροδεξιούς, «ρήτορες» του ρατσισμού
και του αντικομμουνισμού, τραπεζίτες, βιομήχανους, γεράκια του πολέμου, ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και
τέλος δεν υπάρχει.
Από τους «Ναΐτες» ιππότες, ως τον
Χίτλερ, τις ΝΑΤΟϊκές ορδές, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τον
δολοφόνο της Νορβηγίας, η «γραμμή» του αίματος είναι μία: εκμετάλλευση, φτώχεια, καπιταλιστικά κέρδη
βουτηγμένα στο αίμα, πόλεμος.
Μόλις τα φώτα του σούπερ μάρκετ
σβήνουν, μια ομάδα από «Ναΐτες»
ιππότες ξεπηδούν από τις σελίδες
κάμποσων «βιβλίων» από αυτά που
γεμίζουν τα ράφια των πολυκαταστημάτων, και όχι μόνο, και ξεκινούν
την βραδινή επιθεώρηση των συνειδήσεων με στόχο την φθορά τους.
Όπου τους συναντήσουμε ας σκεφθούμε ότι «εικόνα σου είμαι σάπιε
καπιταλισμέ και σου μοιάζω» και να
αντισταθούμε ως την νίκη.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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διεθνή νέα
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΤΗ ΜΙΤΡΟΒΙΤΣΑ

Επικίνδυνα «παιχνίδια» για ανηλίκους

Σ

ΦΩΤΟ: RABATZ-Bündnis

τόχος σφοδρών επικρίσεων έγιναν οι Ένοπλες Δυνάμεις
της Γερμανίας (Bundeswehr), μετά τη διαρροή
πληροφορίας, σύμφωνα με την οποία, πραγματοποίησαν
σε στρατόπεδο της Βαυαρίας ένα πολεμικό «παιχνίδι», με εικονικά
όπλα και «παίκτες» παιδιά, πριν μερικούς μήνες.
Η διοίκηση της Bundeswehr επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς
των μέσων ενημέρωσης ότι στο τέλος του Μάη, διοργάνωσαν ένα
«εκπαιδευτικό παιχνίδι» για τα παιδιά που επισκέπτονταν το
στρατόπεδο Bad Reichenhall, της Βαυαρίας, κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης «Ανοιχτά Στρατόπεδα» (μέρα κατά την οποία οι πύλες των
στρατοπέδων ανοίγουν για το κοινό). Στο πλαίσιο του «παιχνιδιού»,
μοίρασαν στα παιδιά εικονικά όπλα και τα παρότρυναν να τα
χρησιμοποιήσουν για να «χτυπήσουν» ομοίωμα εχθρικής πόλης
με την ονομασία «Mικρή Μιτρόβιτσα».
Το περιστατικό αποκαλύφτηκε από την ένωση των αριστερών
ομάδων, Rabatz. Ακολούθησε δημοσίευμα της εφημερίδας Bild
am Sonntag καθώς και σχετικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της
SPIEGEL ONLINE INTERNATIONAL με τον τίτλο War Games –kids
given access to guns. Το ρεπορτάζ της SPIEGEL συνοδεύουν
αποκαλυπτικότατες φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται
παιδιά να κρατούν όπλα και να πυροβολούν ομοίωμα
μισοκατεστραμμένης πόλης. Φωτογραφίες, που επιβεβαιώνουν με
τον τραγικότερο τρόπο το συμβάν. Κατά τη διάρκεια της «άσκησης»,
η επονομαζόμενη «Μιτρόβιτσα» κατακλύστηκε από σφαίρες,
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μετατράπηκε σε μια πόλη με μπαρουτοκαπνισμένα παράθυρα και
ερείπια, όλα «σοφά» σχεδιασμένα, για να είναι η «άσκηση» πιο
ρεαλιστική!!! έγραψε η Bild.
Εξίσου ανησυχητική, όμως, εκτός από τη χρησιμοποίηση όπλων
από ανηλίκους, ήταν και η επιλογή του τοπωνύμιου που δόθηκε
στην εικονική πόλη-τόπο διεξαγωγής του «παιχνιδιού». Την
ονόμασαν: «Μικρή Μιτρόβιτσα». Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να
είναι τυχαία... Μην ξεχνάμε ότι η πόλη Μιτρόβιτσα βρίσκεται στο
Βόρειο τμήμα του Κοσσόβου που κατοικείται από Σέρβους...
Η Μιτρόβιτσα, εκτός των άλλων, κατά τη διάρκεια της κατοχής της
Γιουγκοσλαβίας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν για μεγάλο χρονικό
διάστημα υπό τον έλεγχο του γερμανικού στρατού. Συγκεκριμένα, από
τον Απρίλη του ’43, είχαν εγκατασταθεί στην πόλη γερμανικά
στρατεύματα, του ορεινού πεζικού της Bad Reichenhall. Οι πρόγονοι
δηλαδή των σημερινών μονάδων που οργάνωσαν την «άσκησηπαιχνίδι» με τα παιδιά, ήταν αυτοί που στην ίδια περιοχή, είχαν
εμπλακεί και πολεμήσει ενάντια στους Παρτιζάνους. Ήταν αυτοί,
που στην ίδια περιοχή υποχρέωσαν 300 Ρομά σε καταναγκαστικά
έργα, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου και τελικά εξοντώθηκαν.
Η ίδια πόλη αποτέλεσε, επίσης, το επίκεντρο σοβαρών επεισοδίων
εθνικιστικής βίας το 1999, όταν παρά την παρουσία της KFOR,
αλβανοί εθνικιστές λεηλάτησαν τη συνοικία των Ρομά, κατέστρεψαν
χιλιάδες σπίτια και περίπου 8000 άνθρωποι απελάθηκαν.
Σημειωτέον, κατά τη διάρκεια του ΝΑΤΟϊκού πολέμου στη
Γιουγκοσλαβία, στρατεύματα της Bundeswehr εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή, συμμετέχοντας στη ΝΑΤΟϊκή αποστολή της KFOR.
Είναι επόμενο να συμπεράνει κανείς, ότι τόσο η επιλογή του
συγκεκριμένου τοπωνύμιου, όσο και το πολεμικό «παιχνίδι» που
διοργανώθηκε από τους Γερμανούς αξιωματούχους, με
πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά, αποτελεί τη μεγαλύτερη προσβολή
που θα μπορούσε να γίνει στα θύματα της Μιτρόβιτσα.
Εκπρόσωπος της Bundeswehr δήλωσε στη Bild ότι η υπηρεσία έχει
προβεί σε σχετική έρευνα, ενώ παράλληλα έχει συγκροτηθεί
επιτροπή από αξιωματούχους, που διερευνούν την υπόθεση ώστε
να βρεθούν οι υπεύθυνοι κατά των οποίων θα ληφθούν πειθαρχικά
και δικαστικά μέτρα. Επίσης, διεξάγεται έρευνα σχετικά με το αν,
κατά τη διάρκεια της «άσκησης», έγινε καταπάτηση στρατιωτικών
κανονισμών που ισχύουν στις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Να, λοιπόν, τι μηχανεύεται το σύστημα για να προάγει τη φασιστική
νοοτροπία στην καρδιά της Ευρώπης. «Πρωτότυπα, εκπαιδευτικά
παιχνίδια», άκρως ρεαλιστικά και διδακτικά, για τη προώθηση της
«διαπαιδαγώγησης» των ανηλίκων!
Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή, τι σημαίνει για ορισμένους
νοσηρούς εγκεφάλους «διαπαιδαγώγηση»…
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΜΠΟΥΚΑ

Κοινές ρωσοαμερικανικές
αεροπορικές ασκήσεις

Αυξάνεται συνεχώς
ο αριθμός των θανάτων
Σομαλών προσφύγων

προγραμματίζονται για το 2012

A

υξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θανάτων Σομαλών
προσφύγων σε καταυλισμούς στην Αιθιοπία, όπως
ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, κυρίως εξαιτίας του υποσιτισμού και
της ιλαράς.
«Κατά μέσον όρο 10 παιδιά μικρότερα από 5 ετών πεθαίνουν
καθημερινά από τον Ιούνιο», ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η οποία επισημαίνει ότι
«ο αριθμός των θανάτων έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα
ανάμεσα στους νεοφερμένους».
Σχεδόν όλοι οι νέοι πρόσφυγες που φτάνουν στο Ντόλο Άντο
της Αιθιοπίας, που αποτελείται από τέσσερις καταυλισμούς
προσφύγων, είναι «γυναίκες και παιδιά, η πλειοψηφία των
οποίων υποφέρει από υποσιτισμό και η υγεία τους είναι σε πολύ
άσχημη κατάσταση».
Ο Ρον Ρέντμοντ της UNHCR στο Ναϊρόμπι δήλωσε ότι περίπου
180.000 Σομαλοί έχουν καταφύγει στην Αιθιοπία για να
γλιτώσουν από την ξηρασία και τον πόλεμο. Εντωμεταξύ στη
γειτονική Κένυα Σομαλοί πρόσφυγες εξακολουθούν να εισρέουν
στον καταυλισμό Ντανταάμπ, στον οποίο πλέον ζουν
περισσότεροι από 440.000 άνθρωποι, ενώ έχει κατασκευαστεί
για να στεγάσει μόλις 90.000.

P

ώσοι και Αμερικανοί πιλότοι θα λάβουν μέρος
στις πρώτες κοινές αεροπορικές ασκήσεις που θα
πραγματοποιήσουν οι δύο χώρες μέσα στο 2012,
ανακοίνωσε Ρώσος αξιωματούχος.
Οι πιλότοι θα πάρουν μέρος σε ασκήσεις σε πεδία εκπαίδευσης
στη Ρωσία το 2012 ενώ ρωσικές πτέρυγες μάχης θα
συμμετάσχουν σε παρόμοιες ασκήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες
το 2013, διευκρίνισε ο πτέραρχος Αλεξάντρ Ζέλιν, επικεφαλής
του γενικού επιτελείου αεροπορίας της Ρωσίας.
Ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ακόμη ότι οι πιλότοι θα
επιχειρήσουν με δύο από τα κορυφαία ρωσικά αεροσκάφη,
είτε τύπου MiG-29 ή Su-35.

Πιλότοι από τη Ρωσία και το NATO συμμετείχαν στις αρχές
Ιουνίου σε μια άσκηση το σενάριο της οποίας προέβλεπε τον
εντοπισμό και την αναχαίτιση αεροσκάφους στο οποίο, κατά το
σενάριο, είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία και πετούσε κατά
μήκος του εναέριου χώρου και των δύο πλευρών.
Ήταν η πρώτη άσκηση στην οποία συμμετείχαν ρωσικά και
ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη. Συμμετείχαν πιλότοι από τη Ρωσία, την
Πολωνία και την Τουρκία. Η άσκηση έλαβε χώρα στον εναέριο
χώρο της Πολωνίας και πάνω από την Μαύρη Θάλασσα.

ΦΩΤΟ: UNHCR / S. Modola

Μέχρι σήμερα, οι σχέσεις των δύο χωρών στο στρατιωτικό
επίπεδο παραμένουν περιορισμένες (είχε προηγηθεί άλλωστε
και ο Ψυχρός πόλεμος) αν και πολεμικά αεροσκάφη τους
συναντώνται σε αναχαιτίσεις κοντά στην Αλάσκα και πάνω από
τον Βόρειο Ειρηνικό.

9

επισημάνσεις

Η μεγάλη και επικίνδυνη ασιατική
σκακιέρα

ΦΩΤΟ: iStockphoto / Günay Mutlu

Ο πόλεμος στην καρδιά της Ασίας, στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν
μαίνεται, και το θερμόμετρο της έντασης στη θάλασσα της νότιας Κίνας
παρότι κρύβεται επιμελώς, συνεχώς ανεβαίνει

«O

σκοπός του πολέμου είναι η νίκη και όχι οι παρατεταμένες εκστρατείες» και
«η υπέρτατη τέχνη του πολέμου είναι να υποτάσεις τον εχθρό χωρίς μάχη»
έγραφε ο Σουν Τσου, ο οποίος δεν έγινε ωστόσο γνωστός από τις στρατιωτικές
του επιτυχίες ως διοικητής του στρατού του βασιλείου Βου αλλά από την συγγραφή του
πονήματός του «Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» που έγραψε περίπου στα 500 π.Χ. Ένα πόνημα
εξαιρετικά χρήσιμο ως προς την κατανόηση του τι συμβαίνει στην ασιατική σκακιέρα.
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Σήμερα, με τον πόλεμο στην καρδιά της Ασίας, στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν να μαίνεται, το θερμόμετρο της
έντασης στη θάλασσα της νότιας Κίνας παρότι κρύβεται
επιμελώς, συνεχώς ανεβαίνει.
Με «οδηγό» τον Σουν Τσου, αναλύουμε τον μεγαλύτερο «αμυντικό» προϋπολογισμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για το οικονομικό έτος 2011 που ενέκρινε
στις 22 Δεκέμβρη του 2010 το αμερικανικό Κογκρέσο:
725,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να επισημανθεί,
ότι κατά το πρόσφατο δράμα που παίχτηκε στις ΗΠΑ με
αφορμή την αύξηση του ορίου του χρέους, στη συμφωνία
στην οποία κατέληξαν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί
οι περικοπές στις δαπάνες του Πενταγώνου «βγήκαν από
το τραπέζι» των διαπραγματεύσεων, ενώ μόλις το πρώτο
δεκαήμερο του Ιουνίου δηλαδή δύο εβδομάδες πριν την
κορύφωση του «δράματος» το Κογκρέσο ψήφισε για τις
μειώσεις στις με μία εξαίρεση: Τον προϋπολογισμό του
Πενταγώνου, ο οποίος όχι μόνο έμεινε απείραχτος, αλλά
αυξήθηκε και κατά 17 δισεκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας και τις δαπάνες για τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Πρόκειται για ψήφο (336 Ναι και μόλις
87 Όχι) η οποία επικυρώνει διψήφιο ποσοστό αύξησης
του αμυντικού προϋπολογισμού, σε μια συγκυρία όπου η
αμερικανική κυβέρνηση υποτίθεται προβαίνει σε μεγάλες
μειώσεις προϋπολογισμών, δηλαδή στις κοινωνικές δαπάνες, υποτίθεται με σκοπό να περιορίσει το «έλλειμμα».
Ο προϋπολογισμός πέραν του γεγονότος ότι συνιστά
ορόσημο αφού αποτελεί τον μεγαλύτερο στην ιστορία
των Ηνωμένων Πολιτειών, ορίζει κατηγορηματικά την
Ασία ως το κέντρο της γεωπολιτικής στρατηγικής και
κύριο μέτωπο του πολέμου των ΗΠΑ για τον 21ο αιώνα.

Ένα τόξο από τη Μογγολία
έως τη Νέα Ζηλανδία
Καταρχήν, το Αφγανιστάν. Η ημερομηνία «απόσυρσης»
των στρατευμάτων επιμηκύνεται συνεχώς, ενώ η τελευταία «το αργότερο το 2014», κρίνεται ως «φιλόδοξη» και
«υπέρμετρα αισιόδοξη». Πρόκειται για περίπου 100.000
μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων −δε συμπεριλαμβάνονται οι μισθοφόροι των ιδιωτικών εταιρειών−
και περίπου 50.000 ΝΑΤΟικά στρατεύματα σήμερα. Στρατεύματα που αυξάνονται διαρκώς από την έναρξη του
πολέμου στις 7 Οκτώβρη του 2001 ενώ ουκ ολίγοι νομοθέτες και αξιωματούχοι κάνουν λόγο για μόνιμη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων «στο διηνεκές». Πέραν
της δολοφονίας χιλιάδων αμάχων ανάμεσα στα επιτεύγματα της παρουσίας των ΝΑΤΟικών θα πρέπει να περιλη-

φθεί και η αύξηση της παραγωγής οπίου κατά 40.000%
σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις, που αποτελεί το 92%
της παγκόσμιας παραγωγής.
Οι συνεχείς επιδρομές από αέρος εναντίον χωριών
και πόλεων «που φέρονται ως κέντρα δράσης των Ταλιμπάν» και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί
στο γειτονικό Πακιστάν ακόμη και σε συνοριακές περιοχές εντός του Ιράν. Η επιχείρηση δολοφονίας του Οσάμα
Μπιν Λάντεν και οι συνεχείς βομβαρδισμοί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχει φέρει τη χώρα στα πρόθυρα του πολέμου και την κυβέρνηση στα πρόθυρα
κρίσης αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα της έντασης στις
διμερείς σχέσεις με το Πακιστάν, που πλέον κοιτάει με μεγάλη λαχτάρα προς την Κίνα. Η επιχείρηση για τη δολοφονία του Μπιν Λάντεν επιβεβαίωσε ωστόσο την αποκάλυψη
της εφημερίδας New York Times, στις αρχές της χρονιάς,
περί μυστικών σχεδίων για την έναρξη επιδρομών και
διασυνοριακών επιχειρήσεων με στόχο την «αύξηση
πίεσης» στις παραμεθόριες περιοχές του Πακιστάν,
στην πυριτιδαποθήκη του Μπαλουχιστάν (περιοχή
που μοιράζεται μεταξύ του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και
του Ιράν) και προς την πακιστανική κυβέρνηση.
Επίσης, το αμερικανικό Πεντάγωνο όσο και το ΝΑΤΟ
έχουν εδραιώσει, τρόπον τινά, τη στρατιωτική τους παρουσία στην Κεντρική και Νότια Ασία, με ένα πλέγμα βάσεων. Συμπεριλαμβανομένων των γνωστών στην Κιργιζία, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν και δίχως επισήμως να έχουν επιβεβαιωθεί σε Πακιστάν, Καζαχστάν και
Τουρκμενιστάν. Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυο βάσεων και
στρατευμάτων που έχει δημιουργηθεί «ελέγχει» πλήρως
το έδαφος προς την Κίνα (ανατολικά), τη Ρωσία (βορρά)
και Ιράν (δυτικά).
Ο συνεχώς αυξανόμενος αυτός κύκλος στρατιωτικής
παρουσίας επεκτείνεται έως την Ινδία, χώρα με την οποία
το τελευταίο χρονικό διάστημα οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει
«στενότατους δεσμούς», που περιλαμβάνουν συνεχείς διμερείς και πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις. Παράλληλα, έχει ωθήσει την Ινδία σε μία αλλόφρονα εξοπλιστική κούρσα.
Τελευταία ο Λευκός Οίκος έχει «θερμάνει» και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Στο επίκεντρο η εξασφάλιση του Βόρειου
Δικτύου Διανομής - NDN για τα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα στο
Αφγανιστάν ώστε να υπάρξει η «απεξάρτηση» από το Πακιστάν, που μέχρι σήμερα αποτελεί τον βασικό δίκτυο ανεφοδιασμού. Η επέκταση του δικτύου διανομής και ανεφοδιασμού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δίχως την έγκριση και τη συνεργασία της Ρωσίας. Σύμφωνα με το περιοδικό στρατηγικής ανάλυσης Στράτφορντ η συνεργασία
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Χάρτης της Νότιας Θάλασσας της Κίνας όπου εδώ και ένα χρόνο
εξελίσσεται αγώνας ναυτικών και αεροπορικών εξοπλισμών.

αυτή, παρά τις αντιθέσεις που ενυπάρχουν, έχει ευοδωθεί,
ειδικά το τελευταίο τρίμηνο και η Ρωσία έχει συμφωνήσει
να αυξήσει το επίπεδο της συνεργασίας της επίσης στους
τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και να εξοπλίσουν τις αφγανικές δυνάμεις με απολύτως αναγκαίο εξοπλισμό και να εξασφαλίσει τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα.

Στόχος, η ηγεμονία στον Ειρηνικό
Επιπροσθέτως, εκτός των χωρών που εδώ και δεκαετίες
οι ΗΠΑ έχουν συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας, – Αυστραλία, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Νέα Ζηλανδία, Νότια
Κορέα και Ταϊλάνδη – το Πεντάγωνο διεξήγαγε πρόσφατα στρατιωτικές και εκπαιδευτικές ασκήσεις στη Μογγολία αλλά και σχεδόν σε όλη τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία όπως στο Μπανγκλαντές, στη Σιγκαπούρη, στο
Βιετνάμ, στη Σρι Λάνκα, στην Ινδονησία, στο Ανατολικό
Τιμόρ, στο Μπρουνέι, στη Μαλαισία και στην Καμπότζη.
Συνολικά, εδώ και ένα χρόνο οι ΗΠΑ διεξάγουν «συνεχή παιχνίδια πολέμου» με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία
και το Βιετνάμ στην Κίτρινη Θάλασσα, στη Θάλασσα της
Ιαπωνίας / Ανατολικής Θάλασσας, της Ανατολικής Θάλασσας της Κίνας και τη Νότια Θάλασσα της Κίνας.
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Ειδικά για τη Νότια Θάλασσα της Κίνας εδώ και ένα
χρόνο λοιπόν εξελίσσεται ένας αγώνας ναυτικών και αεροπορικών εξοπλισμών. Το Πεκίνο εξοπλίζεται πυρετωδώς και αναπτύσσει νέες ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις
και διευρύνει τους στρατηγικούς του ορίζοντες με την
απόκτηση τριών νέων οπλικών συστημάτων. Το πρώτο
αεροπλανοφόρο της Κίνας ξεκινά δοκιμαστικά τη λειτουργία του στο τέλος του χρόνου. Επίσης αναμένεται το,
κινεζικό στέλι, το Chengdu J-20, που δεν ανιχνεύεται από
τα ραντάρ ενώ το αμερικανικό Πεντάγωνο εκτιμά ότι το
Πεκίνο έχει ήδη αναπτύξει σε στρατηγικές θέσεις, τους
πρώτους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλης ακτίνας δράσης, που μπορούν να πλήξουν πολεμικά και άλλα πλοία
που κινούνται σε θαλάσσιες περιοχές.
Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι θεωρούν ότι η Κίνα αναπτύσσεται γοργά αλλά προς τον
παρόν δεν αποτελεί άμεση απειλή για την αεροπορική και
ναυτική τους κυριαρχία, συνεχίζουν την περικύκλωση και
για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο τα
αεροπλανοφόρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
περιοχή του Ειρηνικού.
Στα μέσα του Ιουλίου η αμερικανική Γερουσία ομοφώνως ενέκρινε ψήφισμα που παρέχει πλήρη στήριξη «στη
συνέχιση των επιχειρήσεων των αμερικανικών ενόπλων
δυνάμεων για την υποστήριξη της ελευθερίας των δικαιωμάτων ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα και στο διεθνή εναέριο χώρο, στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας» ενώ η κοινή
επιστολή των γερουσιαστών Τζον Μακ Κέιν και Τζον Κέρι,
προς τον ύπατο αξιωματούχο της Κίνας, Ντάι Μπίνγκουο
για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στις 14 Ιουλίου ότι οι κινήσεις της Κίνας «απειλούν τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα
των ΗΠΑ» απηχούν τις πάγιες θέσεις των ΗΠΑ, διά στόματος της υπουργού Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, περί του
«εθνικού συμφέροντος των ΗΠΑ» στη θαλάσσια περιοχή,
από τη οποία διέρχεται περισσότερο από το ήμισυ του
παγκόσμιου στόλου, σε όρους τονάζ. Επίσης πρόκειται για
μία περιοχή πλούσια σε υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που πυροδοτούν συνεχώς εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των γειτονικών της χωρών. Ειδικά
τελευταία με το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες.
Με όλα αυτά και με δηλωμένη την πρόθεση του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ότι «οι ΗΠΑ είναι πίσω στην
Ασία», η περιοχή αναβαθμίζεται σε μία πολύ επικίνδυνη
μπαρουταποθήκη, όπου αναμετρώνται, προς το παρόν,
μέσω τρίτων ΗΠΑ και Κίνα, χώρες που έχουν αναπτύξει
τα τελευταία χρόνια μία εξαιρετικά δύσκολη και με εντάσεις, συμβιωτική σχέση.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» συνεχίζουν τη δημοσίευση των ντοκουμέντων
του πρόσφατου συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ, με δυο σημαντικές παρεμβάσεις
που αποτελούν πολύτιμη συμβολή στο φιλειρηνικό κίνημα της χώρας μας:
• O Θανάσης Γεράνιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών αναλύει το επίκαιρο θέμα της πυρηνικής ενέργειας.
• O Νίκος Παπαναστάσης Αντισυνταγματάρχης ε.α. με την παρέμβασή του
εκ μέρους της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα θέτει το ζήτημα
των στρατιωτικών δαπανών στην Ελλάδα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης.

«Ειρηνική» χρήση της πυρηνικής
ενέργειας. Πραγματικότητα ή μύθος;
Tου ΘΑΝΑΣΗ ΓΕΡΑΝΙΟΥ
Αναπληρωτή Καθηγητή Πυρηνικής Φυσικής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
μέλους του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

Η

εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας εγκαινιάστηκε
με το μεγαλύτερο παγκόσμιο έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την
καταλυτική καταστροφική της δύναμη.
Εφαρμόστηκε από τους αμερικανούς στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τη δοκιμή δυο πυρηνικών όπλων πάνω
σε ανθρώπινο πληθυσμό.
Η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι αποτέλεσαν μέσα σε
τρεις ημέρες το πεδίο των πυρηνικών δοκιμών δυο διαφορετικών πυρηνικών βομβών, που οι αμερικανοί χρησιμοποίησαν στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 με το αίολο
επιχείρημα να τελειώσει ο πόλεμος με την Ιαπωνία, όπως
ισχυρίζεται ο Τρούμαν στα απομνημονεύματά του,.
Η έρευνα και η κατασκευή των δυο αυτών διαφορετικών πυρηνικών βομβών βασίστηκε στην ανάπτυξη των
πυρηνικών αντιδραστήρων. Δηλαδή, της λεγόμενης ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.
Ο πολύς κόσμος νομίζει ότι άλλο είναι η πυρηνική
ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και άλλο τα πυρηνικά όπλα. Όμως, σε αυτές τις δυο φαινομενικά διαφορετικές αλυσίδες, υπάρχουν τρεις κοινοί κρίκοι.
Πρώτος. Η μονάδα εμπλουτισμού του ουρανίου πα-

Μέτρηση ραδιενέργειας από Γιουγκοσλάβο στρατιώτη σε
περιοχή που δέχτηκε ΝΑΤΟικές βόμβες. Το απεμπλουτισμένο
ουράνιο που περιείχαν οι βόμβες αυτές θα παραμείνει στο
έδαφος για δισεκατομύρια χρόνια, μολύνοντας το χώμα και
το νερό, εισχωρώντας έτσι στη διατροφική αλυσίδα.
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Για τη δράση του απεμπλουτισμένου ουρανίου
Η δράση του απεμπλουτισμένου ουρανίου στον άνθρωπο, είναι τριπλή:
Πρώτη. Ακτινοβολείται εξωτερικά κάποιος που
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αποθήκες τέτοιων βλημάτων ή παιδιά που τυχόν βρουν τέτοια
αχρησιμοποίητα βλήματα στο έδαφος και παίζουν με
αυτά. Για παράδειγμα, βλήμα βάρους 250 περίπου
γραμμαρίων έχει δέκα χιλιάδες περίπου περισσότερη
ραδιενέργεια απ’ ό,τι η φυσική.
Δεύτερη. Όταν το ραδιενεργό αυτό βλήμα κτυπήσει το στόχο, αναφλέγεται στον αέρα και τα οξείδια
που σχηματίζονται σκορπίζονται στην ατμόσφαιρα.
Με τη διαδικασία αυτή, σχηματίζονται ενώσεις που με
την εισπνοή εισέρχονται στον οργανισμό ακτινοβολώντας τον όχι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά. Αυτός ο
τρόπος της ακτινοβολίας αποτελεί και το σοβαρότερο
κίνδυνο και τα συμπτώματα που μπορούν να προκύψουν, έχοντας σαν παράδειγμα την περίπτωση του
Συνδρόμου του Κόλπου, είναι μεταξύ άλλων, τα οστά,
τους λεμφαδένες, το συκώτι και τα νεφρά με συμπτώματα καρκίνου, καθώς και το ανοσοποιητικό σύστημα. Επί πλέον, συγγενείς ανωμαλίες μπορεί να
παρουσιάσει και η επόμενη γενιά. Στο Διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βαγδάτη το Δεκέμβρη του 1998, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στην
υγεία των ιρακινών οκτώ χρόνια μετά τον Πόλεμο του
Κόλπου. Για παράδειγμα, πενταπλασιάστηκαν τα λυμφώματα, οι λευχαιμίες, οι καρκίνοι του πνεύμονα, του
εγκεφάλου, του γαστροεντερικού συστήματος, των
οστών και άλλων περιοχών του σώματος.
Τρίτη. Η εναπόθεση του ραδιενεργού αυτού ουρανίου στην επιφάνεια του εδάφους και στα νερά και
η μεταφορά του από τις καλλιέργειες στην τροφική
αλυσίδα αποτελεί έναν επί πλέον κίνδυνο για τους κατοίκους των βομβαρδισμένων περιοχών.
Εκτός από τη ραδιενεργή δράση του απεμπλουτισμένου ουρανίου, που ακτινοβολεί αμείωτα, παρουσιάζει και έντονη τοξικότητα ανάλογη με αυτήν του
πλουτωνίου.
Θ. Κ. Γ.
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ράγει σαν παραπροϊόν το απεμπλουτισμένο ουράνιο,
πρώτη ύλη για την κατασκευή ραδιενεργών όπλων. Γνωστό
από τους πολέμους Ιράκ, Αφγανιστάν και Γιουγκοσλαβίας,
Δεύτερος. Μια άλλη, «στρατιωτικού ενδιαφέροντος»
μονάδα, είναι η μονάδα επεξεργασίας του καμένου πυρηνικού καυσίμου, από το οποίο ανακτάται ποσότητα
πλουτωνίου που έχει παραχθεί μέσα στον αντιδραστήρα
κατά τη λειτουργία του. Και όπως είναι γνωστό, το πλουτώνιο αυτό με ειδική επεξεργασία μπορεί να αποτελέσει
την πρώτη πυρηνική ύλη κατασκευής πυρηνικού όπλου.
Σήμερα, από το παγκόσμιο απόθεμα πλουτωνίου το 90%
έχει παραχθεί από τους «ειρηνικούς» αντιδραστήρες, και
το υπόλοιπο 10% από τους στρατιωτικούς.
Τρίτος. Η μονάδα επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων περιέχει μεταξύ άλλων και απεμπλουτισμένο ουράνιο
με επικίνδυνες προσμίξεις ραδιενεργών και τοξικών στοιχείων, καθιστώντας αυτό το απεμπλουτισμένο ουράνιο
πολύ πιο επικίνδυνο από το ουράνιου της μονάδας εμπλουτισμού.
Συνηθίσαμε στους πρόσφατους ακήρυκτους πολέμους να έχουμε πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ, οι οποίες, μεταξύ
άλλων, πάντοτε χρησιμοποίησαν στις καταστροφικές
τους ενέργειες κατά αμάχων το ραδιενεργό όπλο απεμπλουτισμένου ουρανίου.
Ακόμα και το Ισραήλ, που έμαθε καλά το μάθημα που
του δίδαξαν οι ΗΠΑ και με το πρόσχημα της ύπαρξης
«τρομοκρατικής» οργάνωσης ισοπεδώνει κατοικημένες
περιοχές, αφανίζοντας τον άμαχο πληθυσμό της Παλαιστίνης χρησιμοποιώντας βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου, που για λόγους δημοσίων σχέσεων τις ονομάζει
«διατρητικά» βλήματα.
Από εδώ και στο εξής, όταν ακούει κανείς τη λέξη διατρητικά βλήματα πρέπει να τη μεταφράζει με τη λέξη
απεμπλουτισμένο ουράνιο. Γιατί, αυτό είναι το κατ’ εξοχήν
διατρητικό υλικό που χρησιμοποιείται σήμερα σε πολεμικές επιχειρήσεις
Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της πυρηνικής ιστορίας με
πρώτη αυτή που περιγράφει το 1945 σαν χρονιά δοκιμής
πάνω σε άμαχους ανθρώπους των πρώτων πυρηνικών
όπλων, τα οποία οι αμερικανοί με την ευκαιρία του Β’ Π.Π.
χρησιμοποίησαν αφανίζοντας τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, θα συναντήσουμε πολλές προσπάθειες των τότε πυρηνικών υπερδυνάμεων για έλεγχο και μείωση του
πυρηνικού οπλοστασίου των.
Με τη διάλυση της Σ.Ε. στο κατώφλι της δεκαετίας
του 1990 βρέθηκαν οι ΗΠΑ μοναδική πυρηνική υπερδύ-

ΦΩΤΟ: Master Sgt. Lance Cheung

ναμη. Ταυτόχρονα όμως, παρουσιάστηκε και η έκπληξη. Αντί να καταργήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, αφού
δεν υπήρχε πλέον αντίπαλο δέος, οι
ΗΠΑ προχώρησαν όχι μόνον στη διατήρησή του, αλλά και στην ποιοτική του
αναβάθμιση. Ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν από τότε μέχρι σήμερα πέντε
φορές ραδιενεργά όπλα, μολύνοντας
ανθρώπους και φύση μακροπρόθεσμα
με τη χρήση του απεμπλουτισμένου ουρανίου. Δηλαδή, στον πόλεμο του Κόλπου, στη Βοσνία, Κόσσοβο, Αφγανιστάν
και πάλι στο Ιράκ, και τελευταία το Ισραήλ στο Λίβανο έχοντας πάντοτε ραδιενεργό συνεργάτη τη Μ. Βρετανία.
Το απεμπλουτισμένο ουράνιο δεν
κατασκευάζεται σε στρατιωτικές μονάΑεροσκάφος τύπου Thunderbolt σε πτήση πάνω από το Αφγανιστάν (Μάρτης
δες. Είναι ένα παραπροϊόν, δηλαδή στην
2006). Είναι εξοπλισμένο με βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου ικανά
να μετατρέψουν ένα άρμα μάχης σε άμορφη ραδιενεργό μεταλλική μάζα.
κοινή διάλεκτο «ραδιενεργό σκουπίδι»,
της μονάδας εμπλουτισμού που προετοιμάζει το πυρηνικό καύσιμο για τη
Η πολεμική προπαγάνδα των ΗΠΑ έπαιξε παράλληλα
λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων παραγωγής
τον διαπαιδαγωγικό της ρόλο με εντυπωσιακά αποτελέηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή, δραστηριότητα της λεγόσματα. Διαμόρφωσε μια κοινωνία τηλεκατευθυνόμενη,
μενης «ειρηνικής» χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Η μαμε αναπτυγμένους υποανάπτυκτους που δεν έχουν κανέκροχρόνια λειτουργία των αντιδραστήρων απαίτησε
ναν ηθικό δισταγμό να επικροτήσουν επιθέσεις εναντίον
μεγάλα ποσά πυρηνικού καυσίμου που έπρεπε να εμάλλων λαών.
πλουτιστούν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη συσσώΑπό το 1995, την εποχή που χρησιμοποιήθηκε αυτό
ρευση 700.000 τόνων απεμπλουτισμένου ουρανίου στις
το όπλο στη Βοσνία, συνεχώς καταγγέλω, γιατί τώρα εκ
ΗΠΑ, των οποίων η διαχείριση σαν ραδιενεργό απόβλητο
των υστέρων χάνουμε την ουσία που δεν είναι μόνον η
απαιτεί υπέρογκα ποσά. Επομένως, η στρατιωτική του
επικινδυνότητα της έκτασης της ραδιενέργειας, αλλά η
χρήση προσφέρεται και σαν η οικονομικότερη λύση.
επικινδυνότητα της έκτασης της ανηθικότητας, της κυνιΗ πρόσμειξη ουρανίου στα βλήματα αυξάνουν τη
κότητας, της απανθρωπιάς, της ανευθυνότητας, της αδιαδιατρητική τους ικανότητα λόγω της μεγαλύτερης σκληφορίας που χαρακτηρίζουν αυτές τις εγκληματικές πράξεις
ρότητάς του. Έτσι, λόγω της σκληρότητας και της μεγάλης
σε βάρος αμάχων.
ταχύτητας το βλήμα μπορεί να διατρήσει στόχους μεγάΘα πρέπει άμεσα ν’ απαγορευτεί η χρήση αυτού του
λου σχετικού πάχους. Ο κυριότερος στόχος είναι τα άρματα
όπλου και ν’ αποσυρθεί από παντού.
μάχης. Έτσι, τα βλήματα αυτά διαπερνώντας στο αρχικό
Παράλληλα, ν’ αποχαρακτηριστεί από την ψευδή και
τους στάδιο τον θώρακα του άρματος στη συνέχεια εκρήαντιεπιστημονική κατάταξή του στα συμβατικά και να ενγνυνται μέσα σ’ αυτό προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο
ταχθεί στα ραδιενεργά όπλα.
του πληρώματος και μετατρέποντας το άρμα σε μια
Θα μπορούσαν επίσης να κατατεθούν αγωγές κατά
άμορφη ραδιενεργό μεταλλική μάζα. Άλλος στόχος είναι
του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων
κτίρια με τοίχους από μπετόν αρμέ, στα οποία το βλήμα
των ΗΠΑ για τις προηγούμενες χρήσεις αυτού του ραδιεπρώτα τρυπάει με σχετική ευκολία τον τοίχο χωρίς να
νεργού υλικού και κατά της ηγεσίας των ενόπλων δυνάεκραγεί και στη συνέχεια εισερχόμενο στο εσωτερικό
μεων του Ισραήλ για την τελευταία χρήση στο Λίβανο.
εκρήγνυται ώστε ο βαθμός καταστροφής να είναι μέγιστος.
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Κυριαρχικά δικαιώματα, η κρίση και
οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα
Για την Κ.ΕΘ.Α
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α.
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

Σ

ύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ινστιτούτου
SIPRI της Στοκχόλμης, για την περίοδο 2005-2009,
η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων εισαγωγέων όπλων ανάμεσα
σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Η Ελλάδα, είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες κατά κεφαλή στρατιωτικές δαπάνες (ποσοστό επί του ΑΕΠ) ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η
χώρα που κατέχει την τρίτη θέση στον αντίστοιχο δείκτη
ανάμεσα στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Τέλος, είναι η χώρα
όπου πάνω απ’ το 25% του δημόσιου χρέους της, το
οποίο σήμερα ξεπερνάει τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ,
οφείλεται σε εξοπλιστικές δαπάνες.
Στα πέτρινα για τον λαό μας χρόνια, σύμφωνα με τον
Προϋπολογισμό του 2011, οι δαπάνες για το Υπουργείο
Άμυνας ανέρχονται περίπου σε ποσοστό 4%, επί του ίδιου
Προϋπολογισμού. Είναι δηλαδή μειωμένες μόλις κατά
0,3% από τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό του 2009. Το πιθανότερο είναι ότι στο τέλος του έτους θα είναι αυξημένες, καθώς μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010 (30/9/10)
οι βεβαιωμένες πληρωμές ήταν 6,5% του Π/Υ του 2010.
Νομίζω, ότι με τον τρόπο και το ύφος παράθεσης των
παραπάνω στοιχείων είναι ευνόητη η αρνητική μας θέση
στην ξέφρενη κούρσα των εξοπλισμών, απόλυτα καταστροφική για τον λαό μας και όχι μόνο.
Κι εδώ θα πρέπει να τεθεί και συνάμα να απαντηθεί
το ερώτημα: Είναι αναγκαίος ο εξοπλισμός των Ενόπλων
μας Δυνάμεων; Χωρίς κανένα ενδοιασμό, απαντάμε πως
ναι, θέτοντας βέβαια μια σημαντικότατη προϋπόθεση:
Αρκεί να εξυπηρετεί τις αμυντικές ανάγκες της χώρας.
Μια προϋπόθεση που θα αναλύσουμε παρακάτω.
Όμως εκτός απ’ τον αγοραστή των οπλικών συστημάτων (Ελλάδα), υπάρχουν και οι πωλητές και είναι αποκαλυπτικά τα παρακάτω στοιχεία:
Για την περίοδο (1974-2008), η Ελλάδα είναι για
τις πολεμικές βιομηχανίες της Γερμανίας από τους κα-
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λύτερους πελάτες τους, καθώς σ’ αυτή την περίοδο
απορρόφησε το 9,64% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων
αυτής της χώρας. Σε απόλυτους αριθμούς, η Ελλάδα για
όλη αυτήν την περίοδο αγόρασε από τη Γερμανία όπλα
αξίας 5,76 δισ. δολαρίων, σε σταθερές τιμές 1990.
Από τη Γαλλία, για την ίδια περίοδο, η Ελλάδα αγόρασε το 5,51% των παγκόσμιων εξαγωγών της. Σε
απόλυτους αριθμούς, η Ελλάδα για όλη αυτήν την περίοδο αγόρασε από τη Γαλλία όπλα αξίας 4,09 δισ. δολαρίων, σε σταθερές τιμές του 1990.
Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι η Ελλάδα
εξακολουθεί και ξοδεύει σε όπλα μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης των
27 και επιπλέον ένα μεγάλο κεφάλαιο των δαπανών
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά τη συμμετοχή
στις ανά τον κόσμο ιμπεριαλιστικές αποστολές και
στους ΝΑΤΟικούς στρατούς κατοχής. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εκδίδει το ΓΕΕΘΑ, περίπου 2.000
στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν
στις διάφορες ψευδεπίγραφες «ειρηνευτικές αποστολές»
(Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία, Αφγανιστάν, αντιτρομοκρατικές
επιχειρήσεις κ.λπ.), ενώ σε μόνιμη βάση 4-5 μονάδες του
Πολεμικού Ναυτικού (φρεγάτες, κανονιοφόροι, υποβρύχια) βρίσκονται σε αποστολές εκτός ελληνικών συνόρων,
όπως επίσης και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην ΕΕ υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας, που
αφορά τις εξαγωγές όπλων και καθορίζει 8 κριτήρια για τη
νομιμότητα μιας αγοραπωλησίας, ανάμεσά τους και την οικονομική αντοχή της αγοράστριας χώρας. Η Ελλάδα του
2010 αποτελούσε την πιο κλασική περίπτωση του συγκεκριμένου κριτηρίου, όμως Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν μαζί τις εξοπλιστικές προμήθειες δισεκατομμυρίων πριν δώσουν πράσινο φως για το Μηχανισμό
Στήριξης. Κι αν αναρωτηθείτε πως και γιατί; Η απάντηση
είναι ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν προστατεύει χώρες
μέλη! Και είναι η οικονομική συγκυρία για την χώρα μας

που υπογραμμίζει την υποκρισία των επίσημων ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες απ’ την μια επιβάλλουν πρωτοφανείς πολιτικές λιτότητας στον Ελληνικό λαό ενώ απ’ την άλλη
αδιαφορούν για τις αυξανόμενες αγορές όπλων από τις
χώρες που πρωταγωνιστούν πολιτικά στην επιβολή τους.
Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των αμυντικών δαπανών. Το πραγματικό στίγμα
όμως δίνεται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή, από το ποιο δόγμα και ποιες αποστολές υπηρετούν
αυτές οι δαπάνες, με δεδομένες τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας.
Στις αρχές του 2009, ο υπουργός άμυνας δήλωσε ότι
το δόγμα της χώρας από «αμυντικό - αποτρεπτικό», θα
μετατραπεί σε «αποτρεπτικό - αμυντικό» και ότι αποβλέπει «στη δημιουργία ευέλικτων μονάδων, ισχυρής αντίδρασης και υψηλής αποτελεσματικότητας - μεγαλύτερης
ευελιξίας και ταχείας αντίδρασης». Στο σχετικό νόμο που
ψηφίστηκε τότε, γίνεται προσπάθεια να φανεί ότι πρόκειται για μελέτη αποκλειστικά του υπουργείου, ότι δεν υλοποιούνται κατευθύνσεις του ΝΑΤΟ. Το μέγεθος της υποκρισίας τους όμως, αποκαλύπτεται στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, όπου μια απ’
τις κομβικές αποφάσεις είναι η εντολή της μετατροπής
των δυνάμεων του από ισχυρές και στατικές, σε πιο
ευέλικτες και κινητικές. Και η πειθήνια προσαρμογή του
δόγματος στις ΝΑΤΟϊκές εντολές δεν σταματάει εδώ. Προβλέπει μείωση δήθεν των εξοπλισμών σε συνθήκες κρίσης,
αλλά δε λέει ότι αυτό που καθορίζει τους εξοπλισμούς είναι
το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει ήδη απευθύνει συστάσεις στα κράτη-μέλη να μη μειώσουν τα εξοπλιστικά τους προγράμματα εξαιτίας της κρίσης. Αλλά ακόμα και για τη μείωση
των εξοπλισμών, η Τουρκία θέτει ως όρο την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, γεγονός που αποτελεί πλήγμα στην άμυνα της χώρας, συνδυασμένο με
τη συνδιαχείριση του Αιγαίου και την κυβερνητική
σιωπή σ’ οτιδήποτε έχει σχέση με την άμυνά του.
Μήπως αυτή η σιωπή σημαίνει μείωση δυνάμεων και
οπλικών συστημάτων στο χώρο αυτό;
Εμείς, είμαστε μαζί μ’ αυτούς που θέση τους είναι ότι
όλα αυτά αποτελούν ουσιαστικά, εκχώρηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων, και που αποκαλύπτουν ότι πίσω απ’ αυτές
τις εξελίξεις βρίσκονται τα κέρδη των εταιρειών εξόρυξης
και διακίνησης υδρογονανθράκων.
Την ίδια ώρα, η στρατιωτική θητεία διαρκώς υποβαθμίζεται και οι στρατευμένοι νέοι μετατρέπονται σε
βοηθητικό προσωπικό δεύτερης κατηγορίας, που κάτω
από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης αλλά και λόγω της

μειωμένης επάνδρωσης των μονάδων, προσπαθούν να
φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.
Η εξέλιξη αυτή πιστεύουμε ότι αποτελεί συνειδητή
επιλογή στα πλαίσια της πλήρους μετατροπής του Στρατού σε «επαγγελματικό», δηλαδή μισθοφορικό, όπως
επιτάσσει το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, ώστε να υπηρετούνται
πιο αποτελεσματικά οι νέες αποστολές του.
Κυρίες και Κύριοι
Τι πρέπει να κάνουμε για την κρίση, τι πρέπει να γίνει
για να είναι οι εξοπλισμοί καθαροί, κατάλληλοι για την άμυνα της χώρας μας, κατάλληλοι για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, για προστασία των συνόρων
μας, για εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του λαού μας;
Την απάντηση την γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Με
τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης, με τέτοιο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, με τέτοια κόμματα εναλλασσόμενα στις
κυβερνήσεις, με το λαό ανημέρωτο, τρομοκρατημένο,
κρατημένο στη γωνία και έξω από τα δρώμενα, σε ανασφάλεια, σε κατάσταση παράκρουσης με την αισχρή προπαγάνδα, με την παιδεία να λειτουργεί ακριβώς για τα ίδια
συμφέροντα που λειτουργούν οι παραγγελίες εξοπλισμών,
δεν πρόκειται να δούμε στον τόπο αυτόν άσπρη μέρα.
Αγαπητοί σύνεδροι, αγωνιστές για την Ειρήνη,
υπέρμαχοι και αγωνιστές για τη Διεθνή Ύφεση
Επιτρέψτε και σ’ εμάς να σας αποκαλέσουμε συναγωνιστές, σας ευχαριστούμε που μας συγκαταλέγετε στους
συνομιλητές, είναι η τιμή μεγάλη και τη νοιώθουμε, την
αναγνωρίζουμε, το λέμε με καμάρι πως μας συγκινεί που
δώσατε στην Κίνηση για την Εθνική Άμυνα το βήμα τούτο,
μας συγκινεί και μας κάνει περήφανους που η ΕΕΔΥΕ αναγνωρίζει και σ’ εμάς, τους τέως στρατιωτικούς, την τιμή
αυτή. Σας βεβαιώνουμε πως υπάρχουν και στρατιωτικοί
που λατρεύουν την Ειρήνη, σας βεβαιώνουμε πως θέλουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να ζούμε ειρηνικά, να απολαμβάνουμε και μείς και ο λαός μας, μα και
όλοι οι λαοί, τους καρπούς του μόχθου μας, θέλουμε και
μείς και τα παιδιά μας μα και τα παιδιά των παιδιών μας
να ζουν ειρηνικά, να έχουν ελπίδες βάσιμες πως θα έχουν
δικαίωμα στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, πως θα
ζήσουν χωρίς τον τρόμο του πολέμου, χωρίς την εκμετάλλευση, χωρίς να πηγαίνει ο ιδρώτας τους στους εξοπλισμούς και μάλιστα σ’ εκείνους που οι διακινητές τους
αποβλέπουν τη χρήση τους σε αλλότρια συμφέροντα.
Από την Κίνηση για την Εθνική Άμυνα σας χαιρετούμε
και ευχόμαστε η Ειρήνη να κυριαρχήσει στον κόσμο ολόκληρο, ευχόμαστε αγώνες με συνέπεια στο χρέος που
‘χουμε απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στο λαό μας,
απέναντι σ’ όλους τους λαούς του κόσμου. 
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εκπαίδευση
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκτέλεση ενός ακόμα «συμβολαίου
θανάτου» από την κυβέρνηση
Η υλοποίηση του νέου νόμου επιδιώκει εκπαίδευση και έρευνα να υπηρετούν
αποκλειστικά την κερδοφορία και την ισχυροποίηση των μονοπωλίων με
καταστροφικές συνέπειες για το δικαίωμα των νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα αυτών
των λαϊκών οικογενειών, στη μόρφωση

Λ

ίγες μέρες μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και
του εφαρμοστικού νόμου, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
σταθερά προσηλωμένη στις οδηγίες Μακιαβέλι
(απανωτά χτυπήματα μαζί για να ζαλιστεί ο αντίπαλος),
υλοποιεί ένα ακόμα «συμβόλαιο θανάτου», το οποίο έχει
συνυπογράψει εδώ και αρκετά χρόνια, ανοίγοντας ένα
ακόμη μέτωπο στον αμείλικτο πόλεμο, που έχει κηρύξει
απέναντι στο λαό και τα παιδιά του που σπουδάζουν.
Αυτό το «συμβόλαιο» αφορά στην εκκαθάριση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Ανώτατης Παιδείας. Γι’
αυτό μέσα στο καλοκαίρι κατατέθηκε προς ψήφιση νομοσχέδιο σαρωτικής μεταβολής του πανεπιστημιακού τοπίου
στη χώρα μας, μόνο και μόνο για να ψηφισθεί εσπευσμέ να τον Αύγουστο επιδιώκοντας την αποφυγή μαζικών και
καθολικών αντιδράσεων τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και γενικότερα του νεολαιίστικου, του λαϊκού και του εργατικού κινήματος. Σ’ αυτό της το εγχείρημα
βρήκε γνήσιους συμπαραστάτες τη ΝΔ, το ΛΑΟΣ και το
κόμμα της Μπακογιάννη, οι οποίοι όχι μόνο το ψήφισαν,
αλλά αξιοποίησαν και αυτή τους την κίνηση για να καλλιεργήσουν τα σενάρια για συναίνεση όλων των αστικών κομμάτων ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Όλοι μαζί λοιπόν
συμφώνησαν ότι θέλουν εκπαίδευση και έρευνα που
να υπηρετούν αποκλειστικά την κερδοφορία και την
ισχυροποίηση των μονοπωλίων με καταστροφικές
συνέπειες για το δικαίωμα των νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα αυτών των λαϊκών οικογενειών, στη μόρφωση.
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Με το άρωμα των κατευθύνσεων της Ε.Ε.
Όλα αυτά δεν είναι τυχαία ούτε κεραυνός εν αιθρία. Ο
νέος νόμος είναι υλοποίηση των συμφωνιών της Μπολόνια, που χρόνια τώρα επεξεργάζονται και δρομολογούν
οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - ΝΔ μαζί με την ΕΕ προκειμένου
να προσαρμόσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι
συνέχεια και επιχείρηση εφαρμογής του συνόλου των αντιδραστικών αλλαγών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά
και συνολικά στην Παιδεία, αν προσμετρήσουμε και τις
αντίστοιχες αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο σχολείο.
Αποτελεί κομμάτι της αντιλαϊκής επίθεσης, που κεφάλαιο
και κυβέρνηση έχουν εξαπολύσει στην περίοδο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης ενάντια στην εργατική
τάξη και το λαό γενικότερα ρίχνοντας στις πλάτες τους τις
καταστροφικές συνέπειές της.
Ο νέος νόμος πριµοδοτεί το Πανεπιστήμιο της λειψής
χρηματοδότησης με στόχο την κατάργησή της, την ιδιωτικοποίηση, την επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα, την ένταση των ταξικών φραγμών. Έτσι προωθείται
η καθιέρωση συστημάτων μάνατζμεντ, που επιτρέπουν
ευελιξία, αποτελεσματική διαχείριση πόρων, άνοιγμα στις
αγορές υπηρεσιών εκπαίδευσης, «προώθηση» προϊόντων
έρευνας και έλεγχο της «αποδοτικότητας» του διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα στρατηγικά
σχέδια της κυβέρνησης η περικοπή της δημόσιας χρημα-

ΦΩΤΟ: Motionteam / Κώστας Παπαδόπουλος

Φωτογραφία από κινητοποίηση
της φοιτητικής νεολαίας στις 24-8-2011
στη Θεσσαλονίκη.

τοδότησης θα δημιουργήσει συνθήκες «δημιουργικής
ανασφάλειας» στα πανεπιστήμια και θα τα υποχρεώσει να
εξορθολογήσουν τη διαχείρισή τους, περικόπτοντας δαπάνες και λειτουργικά έξοδα, και να στραφούν στην αγορά
σε αναζήτηση νέων πηγών εσόδων, που σημαίνει σύνδεση με επιχειρήσεις, μετατροπή τους σε επιχειρήσεις
πώλησης υπηρεσιών, ακόμη και εισαγωγή διδάκτρων. Γι’
αυτό το σκοπό διαμορφώνεται ένα αντιδημοκρατικό, αντιδραστικό, ταξικό πλαίσιο, που η υλοποίησή του στηρίζεται σε ολιγαρχικά όργανα εξουσίας, αφού τα ιδρύματα
διοικούνται πια από Συμβούλια, τα οποία έχουν πλήρη
αρμοδιότητα στις χρηματοδοτήσεις, τις επιχειρηματικές
δράσεις των Ιδρυμάτων, στην εκλογή του πρύτανη/προέδρου ΤΕΙ, που θα λειτουργεί ως εκτελεστικό τους όργανο, ενώ αφαιρείται από τη Σύγκλητο κάθε ουσιαστική
αρμοδιότητα, παραδίδοντας τη διοίκηση των ιδρυμάτων
σε επιχειρηματικά συμφέροντα.
Αποτέλεσμα αυτών η πλήρης μετατροπή τους σε
«επιχειρήσεις», οι οποίες κυνηγούν διεθνώς, ανταγωνιστικά και με όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα, «φοιτητέςπελάτες», με στόχο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού
οφέλους, από την επίτευξη του οποίου και μόνο κρίνονται
οι διοικήσεις τους. Οι «πελάτες-φοιτητές» οφείλουν να
χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις σπουδές τους είτε από τους
οικογενειακούς τους πόρους, είτε δανειζόμενοι τα αναγκαία ποσά από τραπεζικά ή άλλα οικονομικά συγκροτήματα. Η επιβολή διδάκτρων είναι προ των πυλών.

Δεν έχει σημασία το τι λένε,
σημασία έχει τι εννοούν
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εκπαιδευμένη χρόνια με τη μαεστρία της σοσιαλδημοκρατίας να αλλάζει το νόημα των
λέξεων και των εννοιών παρουσιάζοντας τη μείωση μισθών ως αποτελεσματική διαχείριση, τη μείωση προσλήψεων ως εξορθολογισμό κλπ, δίνει τα «ρέστα» της για να
πείσει την κοινή γνώμη ότι οι «οι ριζικές αλλαγές που προτείνονται για τα Ανώτατα Ιδρύματα ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, που χρηματοδοτεί τα
Ιδρύματα και εμπιστεύεται σ’ αυτά τα παιδιά της» χρησιμοποιώντας εύηχες λέξεις και φράσεις όπως «αυτοτέλεια», «κοινωνική λογοδοσία», «σύνδεση με την οικονομία
και την κοινωνία» κλπ.
Βέβαια η αλήθεια φαίνεται από την απλή ανάγνωση
του νέου νόμου και τις αρνητικές ριζικές αλλαγές με όχι
και τόσο ευχάριστες συνέπειες, αφού: Προβλέπονται υποβαθμισμένοι τίτλοι πολλαπλών ταχυτήτων, που θα πιστοποιούνται όπως κάθε εμπορεύσιμο αντικείμενο. Συγχωνεύονται και καταργούνται τμήματα, σχολές ακόμα και
ιδρύματα με κριτήρια αγοράς. Καταργείται το άσυλο. Εξαφανίζεται το πτυχίο (θα λέγεται τίτλος σπουδών, δικαίως
ίσως, αφού δεν θα έχει επιστημονικό περιεχόμενο). Η
έκταση της φοιτητικής μέριμνας παύει να προσδιορίζεται
ενιαία για το σύνολο των Ιδρυμάτων. Κάθε Ίδρυμα θα
αποφασίζει χωριστά και αναλόγως με τις οικονομικές του
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δυνάμεις για τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν σίτισης
στους φοιτητές του. Πολύ σύντομα και στη βάση της αδυναμίας των πανεπιστημίων να ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες δαπάνες θα εξαφανιστούν και τα τελευταία
ίχνη της δωρεάν σίτισης, στέγασης και διανομής των συγγραμμάτων. Γενικεύονται οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Επιχειρείται η δια ροπάλου απαγόρευση της
πολιτικής δράσης στα Πανεπιστήμια (εκτός βέβαια από
την πολιτική δράση της πλουτοκρατίας που είναι ενσωματωμένη στο σχέδιο νόμου).

Μονόδρομος η ριζική αντίθεση και
ανατροπή του νόμου - πλαίσιο

ΦΩΤΟ: Eurokinissi

Ο νέος νόμος οδηγεί στη διάλυση των σπουδών και
στη δημιουργία μιας μεγάλης μάζας επιστημόνων, που θα
δουλεύουν με ημιαπασχόληση, ετεροαπασχόληση, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, ενώ υποβαθμίζεται το επιστημονικό αντικείμενο του Πανεπιστημίου. Ανοίγει ο δρόμος
για ένα Πανεπιστήμιο, που όχι μόνο η διαδικασία να πάρεις μέρος στις εξετάσεις και η προετοιμασία για να μπεις,
αλλά και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία του
Πανεπιστημίου θα κοστίζει πολύ ακριβά.
Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι φοιτητές, η νεολαία, η εργατική τάξη της χώρας δεν έχουν

άλλο δρόμο από το να αγωνιστούν συντονίζοντας τη
δράση τους για να μην περάσει στην πράξη ο νόμος, που
θα είναι η «ταφόπλακα» του δημόσιου Πανεπιστήμιου.
Χρειάζεται ν’ αγωνιστούν για τη διαμόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν, σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, με δημοκρατική
λειτουργία, που θα υπηρετεί το δρόμο ανάπτυξης προς
όφελος του ελληνικού λαού, θα ετοιμάζει επιστημονικό
δυναμικό ικανό να αναπτύξει στο έπακρο τις παραγωγικές και πνευματικές δυνατότητες της χώρας, θα εξασφαλίζει την πρόοδο και την ευημερία του λαού. Για μια
Ανώτατη Εκπαίδευση όπου δεν θα υπάρχουν σχολές και
τμήματα πολλών κατηγοριών, ταχυτήτων, ακαδημαϊκών
επιπέδων, επαγγελματικών προοπτικών, όπου σήμερα η
πρόσβαση είναι στοιχείο κυρίως οικονομικών δυνατοτήτων και λιγότερο ικανοτήτων.
Ο αγώνας για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να
συνοδευτεί από ριζική αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων στον ίδιο το λαό και τη νεολαία, σε βάρος των
κομμάτων, που υπηρετούν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και την ΕΕ. Πρέπει να συνδυαστεί με την πάλη για
την απόκρουση και όλων των αντιλαϊκών μέτρων, αλλά
και ενάντια στην μήτρα που γεννάει την αδικία και την εκμετάλλευση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΕΑΣ
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διεθνή νέα

Η αύξηση στις τιμές των ειδών διατροφής απειλεί
τους πιο φτωχούς πληθυσμούς

H

ΦΩΤΟ: UNHCR / L. Padoan

πρόσφατη αύξηση στις τιμές των ειδών διατροφής
που φθάνουν σήμερα σε ύψη ρεκόρ απειλεί τους πιο
φτωχούς πληθυσμούς, κυρίως στο Κέρας της Αφρικής,
προειδοποίησε σήμερα η Παγκόσμια Τράπεζα.
Τον Ιούλιο οι τιμές των ειδών διατροφής σε παγκόσμια
κλίμακα αυξήθηκαν κατά 33% σε ένα χρόνο, ενώ οι τιμές του
πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 45% όπως και οι τιμές του
λιπάσματος, ανακοίνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα στην
Ουάσινγκτον. «Οτι εξακολουθούν να παρατηρούνται υψηλές
τιμές στα είδη διατροφής και ανεπάρκεια των αποθεμάτων
τροφίμων, δείχνουν ότι είμαστε ακόμη σε μια ζώνη κινδύνου
και ότι οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί θα είναι αυτοί που θα
αντιμετωπίσουν τις περισσότερες δυσκολίες», σχολίασε ο
πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ρόμπερτ Ζέλικ.
Οι τιμές στα είδη διατροφής είναι σε επίπεδα που αγγίζουν τα
ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2008 και συνέβαλαν στην πείνα
που πλήττει σήμερα το Κέρας της Αφρικής, αναφέρει έκθεση
Σομαλοί πρόσφυγες στην ουρά για λίγο ζεστό φαγητό...
του οργανισμού. Κατά τους τρεις τελευταίους μήνες 29.000
παιδιά μικρότερα των πέντε ετών πέθαναν στη Σομαλία και σχεδόν 600.000 κινδυνεύουν να πεθάνουν στην περιοχή, προσθέτει
η Παγκόσμια Τράπεζα. Η κρίση απειλεί συνολικά τη ζωή τουλάχιστον 12 εκατομμυρίων ανθρώπων στις χώρες αυτές.
Η έκθεση του οργανισμού υπογραμμίζει εξάλλου την έντονη μεταβλητότητα στις τιμές. Η τιμή του ρυζιού αυξήθηκε κατά 11%
μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου ύστερα από μια συνεχή μείωση από το Φεβρουάριο.
Και οι τιμές των ειδών διατροφής συνεχίζουν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις χώρες. Κατά συνέπεια η τιμή του καλαμποκιού
τον Ιούνιο του 2011 διπλασιάστηκε ή υπερδιπλασιάστηκε σε ένα χρόνο στις αγορές στην Καμπάλα (Ουγκάντα), στο Μογκαντίσου
(Σομαλία) και το Κιγκάλι (Ρουάντα), αλλά μειώθηκε έως 19% στο Μεξικό ή στο Πορτ-ο-Πρενς (Αϊτή).

Επιπλέον 9.800 άνθρωποι στη λίστα θανάτου
της δικτατορίας Πινοτσέτ

N

έα δεδομένα για τον αριθμό των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από τον δικτάτορα Πινοτσέτ έδωσαν στη δημοσιότητα οι Χιλιανοί.
Σύμφωνα με ειδική επιτροπή, άλλοι 9.800 άνθρωποι προστέθηκαν στη μακάβρια λίστα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των
θυμάτων της δικτατορίας του 1973-1990 σε 37.000. Παράλληλα, ο αριθμός των νεκρών ή αγνοουμένων επανεκτιμήθηκε σε 3.227
με την προσθήκη άλλων 30 περιπτώσεων.
Η επιτροπή αυτή, η οποία επιφορτίστηκε στα τέλη του 2009 από την απερχόμενο πρόεδρο Μισέλ Μπατσελέτ για την ενημέρωση
προηγούμενων εκθέσεων, εξέτασε συνολικά 32.000 υποθέσεις υπό το φως νέων μαρτυριών ή στοιχείων που προέκυψαν τα τελευταία
χρόνια, δήλωσε η αντιπρόεδρος της επιτροπής αυτής Μαρία Λουίσα Σεπούλβεδα.
«Δεχθήκαμε 32.000 φακέλους και διαπιστώθηκαν σχεδόν 9.800 περιπτώσεις θυμάτων παράνομης φυλάκισης και βασανιστηρίων και 30
περιπτώσεις εξαφάνισης και εκτελέσεων χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη» δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους αφού επέδωσε την έκθεση στον
πρόεδρο της χώρας Σεμπαστιάν Πινιέρα.
Διαδοχικές εκθέσεις για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τη δικτατορία του Πινοτσέτ, αυτές των Επιτροπών Αλήθειας και
Συμφιλίωσης (1991), και στη συνέχεια μιας μεταγενέστερης επιτροπής για τους πολιτικούς κρατούμενους και τα βασανιστήρια έκαναν λόγο για
3.197 νεκρούς και αγνοούμενους και για περισσότερες από 27.000 περιπτώσεις βασανιστηρίων και παράνομων κρατήσεων.
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επισημάνσεις
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ

Ακόμα πιο σφιχτά στο ιμπεριαλιστικό άρμα

H

πρόσδεση της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό άρμα
και η ταύτιση με τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών
ώστε το ντόπιο κεφάλαιο να βγαίνει με λιγότερες
απώλειες από τη βαθιά καπιταλιστική κρίση, σε βάρος
των λαϊκών συμφερόντων αποτυπώθηκε ξεκάθαρα κατά
την επίσκεψη της Αμερικανίδας υπουργού Εξωτερικών
Χίλαρι Κλίντον το διήμερο 17-18 Ιούλη 2011 στην Αθήνα
και τις συναντήσεις που είχε με τους κυβερνητικούς αξιωματούχος και τον αρχηγό της ΝΔ.
Κατά τις συναντήσεις και τις επαφές της Αμερικανίδας
υπουργού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών, η Αμερικανίδα υπουργός υποσχέθηκε «συμπαράσταση στην Ελλάδα για το πρόβλημα του χρέους» με
αντάλλαγμα βέβαια τις δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης για απόλυτη σύμπλευση της Ελλάδας με τους ιμπεριαλιστικούς τυχοδιωκτισμούς των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική, καθώς και την ενεργό της συμμετοχή στους πολεμικούς σχεδιασμούς που εξελίσσονται
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση άκουσε με «πολλή προσοχή», τις αμερικανικές απαιτήσεις ενόψει της εκ-

H Χίλαρι Κλίντον υπογράμμισε την ικανοποίηση της Ουάσιγκτον για τη στυγνή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε
βάρος των εργαζομένων.
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ποίησης της ελληνικής δημόσιας περιουσίας −ειδικά στον
τομέα της Ενέργειας− που παρουσίασε αναλυτικά κατά
τις συναντήσεις της με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό
Εξωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών, η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δημόσιες δηλώσεις της
για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η Χίλαρι
Κλίντον υπογράμμισε την ικανοποίηση της Ουάσιγκτον
για τη στυγνή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε
βάρος των εργαζομένων, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν διπλωματικοί κύκλοι,
που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Αμερικανίδα
υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε το ειδικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη δρομολογημένη διαδικασία εκποίησης της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η Ουάσιγκτον σημειώνει προς
κάθε κατεύθυνση ότι δε θα αποδεχτεί την εν λευκώ διαχείριση αυτής της εκποίησης από τη Γερμανία.
Το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον, τονίζεται, επικεντρώνεται, όχι μόνο για οικονομικούς αλλά κυρίως για γεωστρατηγικούς λόγους, στον τομέα της Ενέργειας και
ειδικότερα στην τύχη που επιφυλάσσεται στη Δημόσια
Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ). Το ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ
εξηγείται, καθώς μέσα από τον έλεγχο αυτής της εταιρείας, μπορεί να ελεγχθεί το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου στο οποίο μετέχει η Ελλάδα. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος της αμερικανικής πλευράς για τα ενεργειακά,
είναι πως στις συζητήσεις της Χίλαρι Κλίντον με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, ήταν παρών ο ειδικός απεσταλμένος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την
ενέργεια στην Ευρασία πρέσβης Ρίτσαρντ Μόρνινγκσταρ.
Οι ΗΠΑ, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, ανεπισήμα αλλά και με επίσημες τοποθετήσεις αρμόδιων
υπουργών (για παράδειγμα κατά την επίσκεψη της Κοντολίζα Ράις στην Αθήνα τον Απρίλη του 2006 και τη συνάντησή της με την τότε ΥΠΕΞ Ντόρα Μπακογιάννη)
έχουν υπογραμμίσει ότι: Η Αμερική δε θεωρεί φιλική

ενέργεια τη συμμετοχή της Ελλάδας στο νότιο δίκτυο
αγωγών «South Stream») μεταφοράς ρωσικού φυσικού
αερίου προς την Ευρώπη. Αυτή η αμερικανική θέση, η
οποία παραμένει αναλλοίωτη, υποσκάπτεται σήμερα
εξαιτίας της δυνατότητας που έχει αποκτήσει η Γερμανία,
ως στρατηγικός εταίρος της Ρωσίας στον τομέα της Ενέργειας, να επηρεάσει τη διαχείριση −και να αποφασίσει
ποιος θα λάβει τι από τις δημόσιες επιχειρήσεις που θα
ξεπουληθούν− της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας.
Επίσης δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, ότι
δυο μόλις μέρες πριν την έλευση της Κλίντον στην Αθήνα,
υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ του ρωσικού γίγαντα
«Gazprom» και της γερμανικής εταιρείας RWE για την κατασκευή και διαχείριση εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας που θα εφοδιάζονται με ρωσικό αέριο.
Η επικοινωνιακά θερμή ατμόσφαιρα που προβλήθηκε στους δέκτες των τηλεοράσεων, «ενδύθηκε» με τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές ότι οι «δύο χώρες
μοιράζονται ίδιες αξίες και ιδανικά για τη δημοκρατία και
την ελευθερία»...
Η Χ. Κλίντον στις δηλώσεις υπογράμμισε τη βοήθεια
που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση στη λυκοσυμμαχία
του ΝΑΤΟ και αναφέρθηκε με επαίνους τόσο για τη «φιλοξενία» στη βάση της Σούδας, για να συνεχίζεται η
σφαγή του λιβυκού λαού, αλλά και στη λεγόμενη «συνεισφορά και υποστήριξη των δημοκρατικών μεταβάσεων
σε όλη τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική», καθώς και
στη φιλο-ισραηλινή στάση της και την απαγόρευση απόπλου πλοίων που στόχο είχαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
Η επίσκεψη στην Αθήνα, της υπουργού Εξωτερικών
των ΗΠΑ, εντασσόταν σε μια γενικότερη περιοδεία στην
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της της Ασίας. Της
Αθήνας προήγηθηκε η Κωνσταντινούπολη (15 και 16
Ιούλη), όπου εκεί η Χίλαρι Κλίντον συμμετέχει στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για τη Λιβύη, καθώς συνεχίζεται η αιματηρή για το λαό ΝΑΤΟική επέμβαση και οι
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, με στρατιωτικές και πολιτικές
πιέσεις, αναζητούν φόρμουλα για τη μετάβαση στη μετά
Καντάφι εποχή. Μετά την Αθήνα, η Αμερικανίδ ΥΠΕΞ πηγε
στην Ινδία, την Ινδονησία, το Χονγκ Κόνγκ και την Κίνα.
Η όλη περιοδεία της αυτό που επιβεβαιώνει είναι πως
τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και σχέδια των ΗΠΑ, όπως
και της ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, δεν
έχουν καμία σχέση με την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία των λαών. Αντίθετα οδηγούν σε αμφισβήτηση των
συνόρων, σε νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H

επίσκεψη στην πόλη μας της νέας αναπληρώτριας Γ.Γ. του ΝΑΤΟ δείχνει την σημασία που έχει
η βάση της Σούδας για την λυκοσυμμαχία.
Οι δηλώσεις της οποίας περί οικονομικών οφελών και
πλεονεκτημάτων για τις τοπικές κοινωνίες μόνο «αστείες»
μπορούν να χαρακτηριστούν. Οι Χανιώτες και μνήμη
έχουν και έχουν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν
ότι τους «επικυρίαρχους» φονιάδες με ότι προβιά και να
ντυθούν τους θεωρούν ανεπιθύμητους. Δεν ξεχνούν
τους ξυλοδαρμούς ανύποπτων πολιτών ανδρών και γυναικών, τις παραβιάσεις σπιτιών από τους ράμπο της
βάσης, αυτές είναι οι ευκαιρίες για προβολή που αναφέρει η κ. αν. Γ.Γ. του ΝΑΤΟ. Έχουν αποδείξει ότι δεν δέχονται, τα ματωμένα δολάρια από τους μακελλάρηδες και
δολοφόνους ανδρών, γυναικών και παιδιών των λαών
της περιοχής μας, όπως και της πατρίδας της κ. αν. Γ.Γ
του ΝΑΤΟ. Με οποία προβιά λοιπόν και να ντυθούν οι
λύκοι πάντα λύκοι παραμένουν. Το ΝΑΤΟ δεν υπερασπίζεται την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών της γης. Το
καθήκον του είναι να προασπίζεται και να εξασφαλίζει
τα κέρδη μια χούφτας πλουτοκρατών για να αυγατίζουν
με τους πολέμους και τις υφέσεις, όπως αυτή που ζει
τώρα και η πατρίδα μας που αφού έστυψαν τόσα χρόνια
τώρα τους εργαζόμενους οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δημοκρατίας με προγράμματα σταθερότητας
και «φώς στην άκρη του τούνελ», αφού χρυσοπλήρωσαν
οι εργαζόμενοι, τους τραπεζίτες, τους βιομηχάνους και
τους χρυσοκάνθαρους του life style, για να κάνουν τα
λεφτά τους, βίλλες στην Ελβετία, ταξίδια και πολυτελή
ζωή. Έρχονται τώρα και του λένε να ξαναπληρώσει. Οι
Ιμπεριαλιστικοί Οργανισμοί όπως η Ε.Ε και το ΝΑΤΟ είναι
εχθροί των λαών και σαν τέτοιους πρέπει να τους αντιμετωπίζει ο καθένας μας από όποια πλευρά και να τους δει.
• ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ
• ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
• ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ
• ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

23

δραστηριότητες
Εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη

66 χρόνια από το πυρηνικό ολοκαύτωμα
σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι
Διαρκής αντιιμπεριαλιστικός αγώνας

Σ

προωθείται παγκόσμια και τα νέα ιμπεριαλιστικά σχέδια
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ εφαρμόζονται σε βάρος των λαών.
Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης στην εκδήλωση που
διοργάνωσε η ΕΕΔΥΕ ήχησε η φωνή του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος και της διεθνιστικής αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα μήνυμα με παγκόσμια εμβέλεια. Αγωνιστές και
αγωνίστριες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν και βροντοφώναξαν την αποφασιστικότητά τους να βάλουν φραγμό στα
νεά ιμπεριαλιστικά σχέδια. Η εκδήλωση άνοιξε με την
απαγγελία του ποιήματος του Γιάννη Ρίτσου «Ποτέ πια Χιροσίμες» από την ηθοποιό Κατερίνα Ψωμά, ενώ κεντρικός
ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος.

ΦΩΤΟ: Μανόλης Πάκιας

ε διαδήλωση καταδίκης των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού και διατράνωσης της θέλησης για καταδίκη των νέων ιμπεριαλιστικών σχεδίων των ΗΠΑΝΑΤΟ-ΕΕ σε βάρος των λαών, εξελίχθηκε η συγκέντρωση
τιμής και μνήμης για τα θύματα του πυρηνκού ολοκαυτώματος σε Χιρισίμα και Ναγκασάκι, που έγινε, την
Τρίτη 9 Αυγούστου 2011, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και η πορεία προς την Πλατεία Συντάγματος
που ακολούθησε. Παρά τη συμπλήρωση 66 χρόνων από
το μεγάλο αυτό έγκλημα των αμερικανών, καθόλου δεν
έχει ξεθωριάσει η πυρηνική απειλή. Αντιθετα μάλιστα
αυτή τροφοδοτείται όσο η ιμπεριαλιστική στρατηγική
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Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες
Όταν πριν 66 χρόνια, στις 8:15 το πρωί της Δευτέρας, 6
Αυγούστου 1945, η πυρηνική βόμβα Little Boy-το αγοράκι κατέστρεφε τη Χιροσίμα, και τρεις μέρες μετά, στις
11:01 το πρωί της 9ης Αυγούστου 1945 o Fat Man – ο
Χοντρομπαλάς ισοπέδωνε το Ναγκασάκι, ο κόσμος έμπαινε σε μια νέα εποχή βαρβαρότητας που συμβολίζεται
από τον όλεθρο που προκάλεσαν αυτές οι βόμβες με τα
‘χαριτωμένα’ ονόματα. Ένα έγκλημα, το μεγαλύτερο που
πραγματοποιήθηκε σε περίοδο ιμπεριαλιστικού πολέμου,
που και σήμερα οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ απειλούν ότι θα το
ξανακάνουν, διατηρώντας για το εαυτό τους το δικαίωμα
για το πρώτο χτύπημα […] Όμως η εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ήταν το ‘εργαλείο’. Πραγματικός
σκοπός ήταν να τρομοκρατήσουν τη Σοβιετική Ένωση, τη
νεοσύστατη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τον αγώνα του εργατικού κινήματος στις καπιταλιστικές χώρες.
[…] Η χρήση ατομικών όπλων άρχισε αλλά δεν τελείωσε με τα πυρηνικά ολοκαυτώματα, πριν 66 χρόνια, σε
Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Τουλάχιστον την τελευταία
20ετία, «μικρά» πυρηνικά όπλα που κατ' ευφημισμόν ονομάζονται βόμβες και βλήματα «απεμπλουτισμένου ουρανίου» χρησιμοποιούνται σε πολεμικές επιχειρήσεις των
ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, στη Σομαλία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν […] Οι τραγικές επιπτώσεις
τους, είναι καρκίνοι διαφόρων τύπων, όπως λευχαιμία,
νευρολογικές ασθένειες και παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, τερατογενέσεις, στειρότητα, κλπ.
[…] Η συζήτηση για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας είχε φουντώσει μετά το πυρηνικό ατύχημα
στο Τσερνομπίλ της Ουκρανίας, και η Φουκουσίμα όξυνε
τον προβληματισμό. Η υπάρχουσα τεχνολογία σήμερα,
μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
από λάθη ή από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί και
τσουνάμι. Αν όμως αυτή εφαρμόζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό είναι συνάρτηση του κοινωνικοοικονομικού
συστήματος. Στον καπιταλισμό και η πυρηνική ενέργεια
είναι αντικείμενο του κερδοσκοπικού παιχνιδιού των μονοπωλίων, και η ανθρώπινη ζωή ένα άλλο εμπόρευμα […]
Μόνο με κεντρικό σχεδιασμό και κοινωνικό έλεγχο, μπορεί να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της τεχνολογίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μανόλης Πάκιας

Αποσπάσματα από την ομιλία
του προέδρου της ΕΕΔΥΕ

που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο, και τα μεγάλα ατυχήματα
είναι μόνον αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους ή δολιοφθοράς, όχι αγοραίας αντίληψης για τη ζωή.
[…] Στα πλαίσια του νέου «στρατηγικού δόγματος»
του ΝΑΤΟ ως παγκόσμιου χωροφύλακα, των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και πολέμων που εξαπολύουν οι ΗΠΑ και οι
σύμμαχοί τους κατά λαών και χωρών της Αφρικής και της
Μ. Ανατολής, ήταν και η επίσκεψη της υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον στις 17 και 18 Ιουλίου […] γιαυτό για την ΕΕΔΥΕ ήταν ανεπιθύμητη […] Καλούμε τον
ελληνικό λαό μαζί με την ΕΕΔΥΕ και τις άλλες οργανώσεις
του λαϊκού και εργατικού κινήματος σε αγώνα ενάντια στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια, κόντρα στους άδικους πολέμους
από κοινού με τους άλλους λαούς της περιοχής μας […]
Με βάση τη διακήρυξη της ΕΕΔΥΕ εντείνουμε τον δίκαιο αγώνα μας:
Για την απαγόρευση των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και όλων των μέσων μαζικής καταστροφής,
πρώτ' απ' όλα των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Για
τη μη εγκατάσταση των βάσεων της λεγόμενης «αντιπυραυλικής άμυνας» στην Ευρώπη, που προωθούν οι ΗΠΑ,
και να αποκρούσουμε κάθε ενδεχόμενο χρήσης του Αιγαίου για την ενίσχυσή της. Για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας του 1982 και τον ορισμό της
ΑΟΖ –Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Για να σταματήσουν τώρα οι εγκληματικές επιχειρήσεις του NATO στη
Λιβύη. Καμιά εμπλοκή, καμία συμμετοχή της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και δράσεις ενάντια
στους λαούς. Για την αναγνώριση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα της 4ης Ιούνη 1967 και
με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για να καταργηθούν τώρα και να φύγουν όλες οι βάσεις του NATO και
των ΗΠΑ από τη χώρα. Για να επιστρέψουν όλες οι δυνάμεις στρατού και αστυνομίας από το εξωτερικό. Για την
αποκάλυψη και αντιμετώπιση της κρατικής τρομοκρατίας
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και των κατασταλτικών μηχανισμών και νόμων ενάντια
στους λαούς. Για την προστασία και ουσιαστική στήριξη
των προσφύγων και των μεταναστών. Για αποδέσμευση
της χώρας από το ΝΑΤΟ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς. Για την ανατροπή του Μνημονίου, Μεσοπρόθεσμου και Ρυθμιστικού νόμου, των αντιλαϊκών μέτρων
και της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
και των άλλων δυνάμεων του κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου.
Καλούμε τον Ελληνικό λαό, τους λαούς της Ευρώπης,
αλλά και όλου του κόσμου να φτιάξουν τη δικιά τους συμμαχία, να διαλέξουν το δικό τους δρόμο, και να παλέψουν
για την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις δικές τους σύγχρονες
οικονομικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές ανάγκες,
και την πραγματική ειρήνη και συνεργασία μεταξύ τους.
Στον ιμπεριαλισμό καμία υποταγή!

Πορεία προς την πλατεία Συντάγματος
Μετά το τέλος της ομιλίας, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία ως την πλατεία Συντάγματος όπου ήταν και
ο τελικός προορισμός της συγκέντρωσης, φωνάζοντας
συνθήματα όπως: «Βαλκάνια, Αιγαίο, ειρηνικά, έξω οι βάσεις και τα πυρηνικά» και «Καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή».

Συγκέντρωση και πορεία από την ΕΔΥΕΘ
Συγκέντρωση πραγματοποίησε την ίδια μέρα και η
ΕΔΥΕΘ στο Αγαλμα Βενιζέλου, όπου τιμήθηκαν τα θύματα
του πυρηνικού ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και καταδικάστηκαν τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα
όπου Γης. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης, με
το σύνθημα «Εμπρός λαέ, μην σκύβεις το κεφάλι, στον ιμπεριαλισμό, αντίσταση και πάλη» να κυριαρχεί.
Μεταξύ άλλων, οι διαδηλωτές απαίτησαν την απαγόρευση των πυρηνικών, χημικών, βιολογικών όπλων και
όλων των όπλων μαζικής καταστροφής, τη μη εγκατάσταση της λεγόμενης «Αντιπυραυλικής Αμυνας» και την
απόκρουση κάθε ενδεχόμενου χρήσης του Αιγαίου για
την ενίσχυσή της.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ομότιμος
καθηγητής του ΑΠΘ, Βασίλης Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ, ο οποίος, ανάμεσα σε άλλα, κάλεσε εργαζόμενους, φοιτητές και καθηγητές να αγωνιστούν για
να μη γίνει ποτέ το πανεπιστήμιο το μακρύ χέρι της αγοράς, για να μην ανοίξει η πόρτα με την αγορά και στους
στρατοκράτες και τους ανθρώπους του ολέθρου. 

διεθνή νέα

Απάτριδες πάνω από 12 εκατομμύρια παγκοσμίως,
εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη

Ο

ΟΗΕ καλεί την παγκόσμια κοινότητα να εξαλείψει
το πρόβλημα των απάτριδων, υπολογίζοντας σε άνω
των 12 εκατομμύριων τους ανθρώπους που δεν
έχουν υπηκοότητα κανενός κράτους και αποκλείονται ως
εκ τούτου πολλές φορές από βασικά δικαιώματα.
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην νοτιοανατολική
και κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή αλλά και την
ανατολική Ευρώπη.

ΦΩΤΟ: UNHCR / G. Amarasinghe

Ο Επίτροπος του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Αντόνιο Γκουτέρες
ανέφερε πως τα Ηνωμένα Έθνη ξεκινούν εκστρατεία για
την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και της παγκόσμιας
κοινής γνώμης για το εφιαλτικό νομικό κενό, όπως είπε
χαρακτηριστικά, στο οποίο τελούν οι απάτριδες.
Άνθρωποι χωρίς υπηκοότητα αντιμετωπίζουν πολλές φορές
ανυπέρβλητα προβλήματα στο να κατοχυρώσουν περιούσια
στο όνομά τους, να ανοίξουν λογαριασμούς, ή ακόμη και
επ' αόριστον αστυνομική κράτηση σε χώρες που δεν τους
αναγνωρίζουν δικαίωμα διαμονής και ενώ δεν μπορούν
καν να αποδείξουν την ταυτότητά τους.
Σημαντική παράμετρος του προβλήματος είναι ότι είναι
ουσιαστικά αυτοαναπαραγόμενο, καθώς τα παιδιά των
απάτριδων μένουν επίσης αυτόματα χωρίς υπηκοότητα.

Ιπτάμενος κοριός με «μάτι»

Ε

ρευνητές του Τμήματος Ζωολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχουν κατασκευάσει για
κατασκοπευτικούς σκοπούς, όπως αποκαλύπτει το cherwell.org, τις πρώτες ιπτάμενες μηχανές στο
μέγεθος εντόμου. Αυτές οι μικροσκοπικές μηχανές έχουν φτερά κατασκευασμένα με πρότυπο τα
φυσικά έντομα και ενσωματώνουν μικρό βιντεοκάμερες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
επιτήρηση χώρων που θεωρούνται επικίνδυνοι για τους ανθρώπους αλλά και για την διεκπεραίωση
απόρρητον αποστολών κατασκοπίας. Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας δήλωσε ότι για να φτάσουν
σ’ αυτό το αποτέλεσμα αναγκάστηκαν να διερευνήσουν την εξέλιξη που είχαν τα φτερά των εντόμων τα
τελευταία 350 εκατομμύρια χρόνια (!!!).
Μέχρι σήμερα οι ανάλογες ιπτάμενες μηχανές είχαν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος αφού ήταν στο ένα πόδι
(30,5 εκ.) περίπου. Οι νέες ιπτάμενες κατασκοπευτικές μηχανές θα μπουν στην παραγωγή των πολεμικών
βιομηχανιών τα επόμενα 3 χρόνια ενώ προβλέπεται να έχουν ευρεία χρήση στα επόμενα 20 χρόνια (αν
φυσικά υπάρχουν ακόμα οι βιομηχανίες του θανάτου!!!).
Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Αεροπορικής Έρευνας και Ανάπτυξης έχουν
εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον (αλίμονο) μιας και οι «ιπτάμενοι κοριοί» μπορούν να αξιοποιηθούν σε αποστολές διείσδυσης σε περιοχές υπό
τον έλεγχο του εχθρού, στην καταγραφή του αποτελέσματος χημικών διαρροών, στη βελτίωση της μετάδοσης αθλητικών γεγονότων και των
αποτελεσμάτων πυρηνικών, χημικών, βακτηριολογικών και άλλων μαζικών οπλών θα προσθέταμε εμείς.
A. Β.
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συνέντευξη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Π.Α.ΜΕ

Λαϊκή δημιουργία
από τους πρωταγωνιστές της ζωής
Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ

Η θεατρική ομάδα εν δράσει.

Υπάρχουν φορές που η δύναμη της ίδιας της πράξης του συνειδητού προλεταριάτου
δεν χρειάζεται κανένα δημοσιογραφικό ή φιλολογικό καλλωπισμό ή περιγραφή,
καθώς όταν η ίδια η τάξη παίρνει στα χέρια της και αξιοποιεί, προωθεί και προάγει
την Τέχνη που γεννήθηκε από τον δικό της αγώνα, το αισθητικό και πολιτικό
αποτέλεσμα –και κυρίως η δυναμική που εμπεριέχει μια τέτοια προσπάθεια–
ξεπερνά κάθε γραφίδα που προσπαθεί να το περιγράψει

Α

υτό ακριβώς επιχειρείται με μια από τις πλέον ελπιδοφόρες προσπάθειες των ημερών μας που συνίσταται από την Θεατρική Ομάδα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (Π.Α.ΜΕ), η οποία απαρτίζεται από εθελοντές με συμμετοχή στον ταξικό αγώνα.
Οι «ΔτΕ» φιλοξενούν σε αυτό το τεύχος μια συνέντευξη
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που ευγενικά και πρόθυμα μας παραχώρησε η Θεατρική
Ομάδα, ενώ ως πρόλογο προτάσσουμε το κείμενο της
ίδιας της Ομάδας που συνοδεύει το πρόγραμμά της.
Για φέτος, η Θεατρική Ομάδα του Π.Α.ΜΕ ανεβάζει τον
«Κύκλο με την Κιμωλία» του Μπέρτολντ Μπρεχτ.

Η εργατική τάξη σφυροκοπιέται αλύπητα από τα μέτρα
που παίρνουν, η κυβέρνηση, η ΕΕ και το κεφάλαιο, έτσι
ώστε να περισώσουν τα κέρδη της πλουτοκρατίας.
Το Π.Α.ΜΕ δεν άφησε ούτε στιγμή τη σημαία του ταξικού
αγώνα. Με όσες δυνάμεις διαθέτει, βρίσκεται καθημερινά
στους τόπους δουλειάς, στις συγκεντρώσεις, στις
διαδηλώσεις. Ο ταξικός αγώνας θέλει οργάνωση, δύναμη,
θυσίες που να έχουν αντίκρισμα. Θέλει όμως και ποιότητα,
πολιτισμό.
Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε γερά θεμέλια που τα
έβαλαν αγωνιστές όταν έστηναν θεατρικές ομάδες, πριν
από μας στις γειτονιές, στο αντάρτικο, στις φυλακές, στα
ξερονήσια. Ο πολιτισμός είναι απαραίτητο στοιχείο στην
πρόοδο της εργατικής τάξης. Τον αξιοποιούμε.
Με όσες αδυναμίες μπορεί κανείς να μας καταλογίσει
τολμάμε και συνεχίζουμε.
Φιλοδοξούμε να δώσουμε μια αποστομωτική απάντηση
στο σύστημα που θέλει τον πολιτισμό πανάκριβο
εμπόρευμα, που πουλάει τα σκουπίδια για χρυσόσκονη,
που προσπαθεί να μπουκώσει την εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώματα με ότι σκοτεινιάζει και μικραίνει τη σκέψη.
Αντιστεκόμαστε, αξιοποιούμε ότι μπορεί να παραχθεί από
την εργατική τάξη για τα δίκαια και τα συμφέροντα της.
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ: «ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ»
• Πως γεννήθηκε η ιδέα για την δημιουργία
θεατρικής ομάδας από το Π.Α.ΜΕ;
Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, έχει από την
ίδρυση του ένα πάγιο αίτημα, την κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης. Ο πολιτισμός,
η τέχνη, το θέατρο, είναι βασική ανάγκη. Είναι προϊόν
πνευματικής δημιουργίας και μπορεί να αφυπνίσει
συνειδήσεις ή και αντίθετα να αποκοιμίσει. Είναι
παραγόμενος πλούτος από εμάς, πρέπει να τον
αξιοποιούμε, να δείχνουμε την αναγκαιότητα να
αγωνιστούμε για τον πολιτισμό που ταιριάζει στην τάξη
μας, τον πολιτισμό που μπορεί να έχουν πρόσβαση όλοι
και όχι μόνο μια μερίδα «εκλεκτών», τον πολιτισμό που
ανεβάζει, τέρπει, καλλιεργεί το πνεύμα μας και όχι
αυτόν που απλά εξυπηρετεί την ιδεολογία και τα κέρδη
των καπιταλιστών.
Ήταν λοιπόν ανάγκη να δημιουργηθεί μια θεατρική
ομάδα από εργάτες για εργάτες. Αργήσαμε κιόλας.
• Από ποιους απαρτίζεται η θεατρική ομάδα και
τι σχέση είχαν τα μέλη της προηγουμένως με το
θέατρο;
Στη Θεατρική Ομάδα φέτος έχουμε εργάτες,

οικοδόμους, ξυλουργούς, εργαζόμενους στο μέταλλο,
στις τηλεποικοινωνίες, σε γραφεία, στον τύπο- χαρτί,
εκπαιδευτικούς, ανέργους, νοικοκυρές, φοιτητές,
μαθητές, μετανάστες, συνταξιούχους. Δύο από τα μέλη
είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Κανένα από τα μέλη δεν
είναι επαγγελματίας ηθοποιός, οι περισσότεροι έπαιξαν
για πρώτη φορά με αυτή την ομάδα. Είναι συναγωνιστές
που παράλληλα με τους αγώνες που δίνουν καθημερινά
στους χώρους δουλειάς, στις συγκεντρώσεις, τις
πορείες του ΠΑΜΕ, δίνουν και τον αγώνα για την
πολιτιστική απάντηση του ταξικού κινήματος.
• Ποια είναι η «θεατρική-σκηνοθετική» αντίληψη
που διαπνέει την διδασκαλία του έργου και των
ρόλων της θεατρικής ομάδας του Π.Α.ΜΕ;
Ποιες είναι οι ρίζες αυτής της αντίληψης από το
ελληνικό και το παγκόσμιο θέατρο;
Είναι φυσικό να θέλουμε τα έργα που επιλέγουμε να
εξυπηρετούν τα πιστεύω και τους σκοπούς μας.
Το θέατρο ήταν μορφή εκπαίδευσης και προώθησης
ιδεών από την αρχαιότητα.
Το θέατρο και οι θεατρικές ομάδες ήταν εμψυχωτές σε
όλη την ιστορία του εργατικού και λαϊκού κινήματος,
τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια. Θέατρο είχαμε
στο βουνό, στις φυλακές, στις εξορίες, στις γειτονιές,
στα συνδικάτα, όμως δε θέλουμε απλά να φτιαχτεί μία
ακόμη ομάδα, έχουμε απαίτηση από όλους όσους
συμμετέχουν και όχι μόνο από το ή τη σκηνοθέτη, να
συμβάλλουν στο δέσιμο της ομάδας, στην οργάνωση
της δουλειάς, στη βελτίωση της προβολής του τι είναι
και τι παλεύει το Π.Α.ΜΕ.
Μας εξυπηρετούν τα έργα και οι ρόλοι που
ξεσκεπάζουν το ψέμα την απάτη, την εκμετάλλευση,
που φέρνουν στην επιφάνεια την αναγκαιότητα για
ασυμβίβαστο αγώνα ενάντια σε ότι μας αφαιρεί
δικαιώματα, την πάλη ενάντια στους ταξικούς μας
αντίπαλους.
• Πόσο δύσκολο είναι για μια μη επαγγελματική
θεατρική ομάδα να «ανεβάσει» ένα θεατρικό έργο.
Ιδιαίτερα όταν αυτό είναι αυξημένων απαιτήσεων;
Πάρα πολύ. Αρχικά να αναφερθούμε στον ελεύθερο
χρόνο, που το καπιταλιστικό σύστημα φροντίζει να μας
αφαιρεί και σχεδόν τον έχει εξαφανίσει από όλους μας.
Δυσκολία λοιπόν στο να βρούμε χρόνο αλλά και στο να
συντονιστεί μια τόσο μεγάλη ομάδα.
Υπάρχει δυσκολία από το να αποστηθίσουμε το ρόλο
μέχρι και στην ερμηνεία των ρόλων γιατί ο ερασιτέχνης
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μας. Ήρθαν νέα παιδιά που προτίμησαν τις σχεδόν
καθημερινές πρόβες από άλλες αδιέξοδες ίσως και
καταστροφικές ενασχολήσεις. Έχουμε πλέον μια ομάδα
που χαίρεται να παράγει πολιτισμό, με τις όποιες αδυναμίες και ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην εργατική τάξη μια παράσταση αξιόλογη
που φυσικά μπορεί να την παρακολουθήσουν όλοι
ανεξάρτητα από το οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Από την παράσταση «Ο κύκλος με την κιμωλία».

δεν παύει να είναι ερασιτέχνης και επιβάλλεται
ο σκηνοθέτης να μπορεί να μοιράσει τους ρόλους
ανάλογα με τις δυνατότητες του καθένα, να μπορεί να
διδάξει σωστά αυτό που θέλει να αποδώσει και επίσης
να μπορεί να καλύψει με σκηνοθετικά ευρήματα τυχόν
αδυναμίες και παραλείψεις, όσο βέβαια είναι δυνατό.
Επίσης, τα οικονομικά του Π.Α.ΜΕ το οποίο στηρίζεται
αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική ενίσχυση των
φίλων και συναγωνιστών, δεν επιτρέπουν μεγάλα
ανοίγματα. Είναι αξιοθαύμαστο ότι σκηνικά και
κοστούμια καλύπτονται με ότι μπορούμε να βρούμε
στις ντουλάπες, τις αποθήκες μας ή ότι μπορούμε να
φτιάξουμε με τα χέρια μας. Εννοείται ότι εργασίες όπως,
στήσιμο, κουβάλημα και ότι άλλο χρειάζεται γίνεται
με τη συμβολή όλης της ομάδας. Σε μας δεν υπάρχουν
πρωταγωνιστές και κομπάρσοι, «πρώτα» και «δεύτερα»
ονόματα. Υπάρχει σε όλους η πεποίθηση ότι οι
δυσκολίες δεν μπορεί να είναι για μας ανασταλτικός
παράγοντας γιατί είναι επιλογή μας να σμιλέψουμε
την αγάπη στον ταξικό αγώνα, στην ποιότητα.
• Πως συνοψίζεται η μέχρι τώρα εμπειρία σας; Ποια
είναι τα θετικά, που εντοπίζονται αδυναμίες;
Η εμπειρία μας στα δύο χρόνια συγκρότησης της
Ομάδας είναι θετική. Ήρθαν κοντά μας είτε σαν μέλη
της ομάδας, είτε σαν απλοί θεατές αρκετοί που δε μας
γνώριζαν ή κρατούσαν επιφυλακτική στάση απέναντί
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• Ποια είναι μέχρι τώρα η αποδοχή από τον κόσμο
μιας τέτοιας προσπάθειας με δεδομένο ότι πάρα
πολλοί άνθρωποι βομβαρδίζονται καθημερινά από
«καλλιτέχνες» και «ηθοποιούς»;
Είναι γεγονός ότι το σύστημα θέλει να προωθεί και να
κάνει αποδεκτή τη λογική των σταρ, τη λογική της
προβολής, της ανταγωνιστικότητας, των πρωταγωνιστών
και των κομπάρσων. Για μας και για τον κόσμο που
απευθυνόμαστε κυρίαρχο είναι η προσπάθεια, η
ποιότητα, το αποτέλεσμα. Όλα τα μέλη της ομάδας είναι
ισότιμα και γι αυτό μπορούμε να έχουμε σπουδαία
αποτελέσματα με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουμε.
Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τους επαγγελματίες
στο χώρο του θεάτρου, ούτε ποτέ μας πέρασε τέτοια
ιδέα. Αυτό το γνωρίζουν όσοι έρχονται να δουν την
παράσταση και ανάλογα κρίνουν την ερασιτεχνική μεν,
ποιοτική δε δουλειά μας.
• Ποια είναι η μέχρι τώρα αποδοχή μιας τέτοιας
προσπάθειας ειδικά από τη νέα βάρδια της
εργατικής τάξης;
Η νέα βάρδια της εργατικής τάξης βγαίνει από ένα
σχολείο που περνάει τις αξίες που θέλει το
καπιταλιστικό σύστημα φυσικά και για τον πολιτισμό.
Σαπουνόπερες, γυναίκες που επιβιώνουν ή
αναδεικνύονται με την προβολή της εξωτερικής τους
εμφάνισης, συνταγές και διαγωνισμοί μαγειρικής,
ψευτοκουλτούρα, πρότυπα που συμβιβάζονται και
πουλάνε τα πάντα για την κατάκτηση της “επιτυχίας” και
πολλά άλλα που βλάπτουν την πνευματική διαύγεια και
δημιουργία. Η ομάδα του ΠΑΜΕ είναι υποχρεωμένη να
δουλέψει κόντρα σ αυτή τη λογική. Θέλουμε η νέα γενιά
να γνωρίσει, να αγκαλιάσει και να οικειοποιηθεί το
μεγαλείο και τη δυναμική του υγιούς πολιτισμού. Είναι
ένα στόχος που τον παλεύουμε και είμαστε σε καλό
δρόμο. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες
Σε όλες τις παραστάσεις ήταν μεγάλη η παρουσία της
νεολαίας αλλά και στα μέλη της ομάδας το 80% είναι
νέοι. Μέσος όρος ηλικίας είναι στα 30 χρόνια.

• Η θεατρική ομάδα του Π.Α.ΜΕ θα λειτουργήσει
μόνο ως τέτοια ή σκέπτεστε με πυρήνα αυτή να
δημιουργηθεί μια λαϊκή εργατική Σχολή Θεάτρου
στα πρότυπα των μαθημάτων που έδινε ο ίδιος
ο Μπρεχτ;
Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα απλώνεται, δυναμώνει
αποκτά γερές βάσεις σε χώρους δουλειάς, αποκτά
συμμάχους στις γειτονιές. Είναι λογικό να θέλουμε να
δημιουργηθούν και άλλες ομάδες, από τα συνδικάτα,
από τις επιτροπές στήριξης του Π.Α.ΜΕ. να μπορούμε
στήσουμε παραστάσεις ακόμη και μέσα στα εργοστάσια. Απλές, λιτές, μα ταυτόχρονα συμπυκνωμένες,
δυνατές και ευχάριστες παραστάσεις. Χρειαζόμαστε
βοήθεια, ακόμη και σε κείμενα που θα εξυπηρετούν την
αφύπνιση, οργάνωση και συσπείρωση στις γραμμές μας
μεγαλύτερου κομματιού της τάξης μας. Όμως δε
μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για τη λειτουργία μιας
εργατικής Σχολής Θεάτρου και μάλιστα στα πρότυπα
του Μπρεχτ. Είμαστε πίσω από τις ανάγκες. Αυτό που
προέχει είναι η συγκρότηση της Γραμματείας
Πολιτισμού στο ΠΑΜΕ, η οποία θα ασχοληθεί συνολικά
με το δύσκολο αλλά συνάμα όμορφο και αναγκαίο
ζήτημα του πολιτισμού.
• Πέραν του Μπρεχτ τι άλλο ρεπερτόριο σκέπτεστε
ή/και επιθυμείτε να «ανεβάσετε»;
Τα κείμενα και οι οδηγίες του Μπρεχτ είναι πραγματικά
κάτι το ασφαλές για μας. Τα κείμενα και οι στίχοι του
χτυπούν τις αιτίες, την πολιτική που γεννάει και
αναπαράγει την εκμετάλλευση των ανθρώπων του
μόχθου και της εργατιάς. Αναδεικνύουν επίσης την
αναγκαιότητα της οργάνωσης και της ταξικής πάλης.
Ο λόγος του είναι ξεκάθαρος δε σε θολώνει.
Δείχνει τον αντίπαλο, δείχνει και το δρόμο που πρέπει
να διαλέξουμε.
Αυτό δε σημαίνει ότι θα κολλήσουμε στο Μπρεχτ αλλά
διαλέγουμε τα έργα με τέτοια κριτήρια. Υπάρχουν
επιλογές, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη πιο θα είναι το
επόμενο έργο μας.
Δε μας απασχολεί αν θα είναι ελληνικό ή ξένο αν θα το
έχει γράψει επώνυμος ή ανώνυμος. Είναι και μια
πρόκληση-πρόσκληση στους συναγωνιστές μας που
έχουν μεράκι με το γράψιμο, που βιώνουν τις δυσκολίες,
τα προβλήματα της εργατικής τάξης, που όμως είναι
μέσα στο καμίνι της ταξικής διαπάλης, να προσπα θήσουν να δημιουργήσουν κείμενα που μπορεί να
αξιοποιηθούν από τη Θεατρική μας Ομάδα.
Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ο

ι ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ συνεχίζουν με αγωνιστική
συνέπεια να πληροφορούν τον ελληνικό λαό για τη
συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στις
δολοφονικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ανά την υφήλιο,
ειδικά στο Αφγανιστάν.
Ο αριθμός των ελληνικών δυνάμεων κατοχής στο Αφγανιστάν,
εξακολουθεί να αριθμεί το σύνολο των 233 αξιωματικών και
οπλιτών. Σκοπός είναι η εκπαίδευση του αφγανικού στρατού,
η διοίκηση του αεροδρομίου της πρωτεύουσας Καμπούλ,
καθώς και η φύλαξη και άλλων εγκαταστάσεων στρατηγικής
σημασίας. Κι όλα αυτά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Στο πλαίσιο τώρα της ΕΕ και της ψευδεπίγραφης «Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Άμυνας και Ασφαλείας», ο ελληνικός στρατός
συμμετέχει με 400 άτομα σε 16 επαρχίες του Αφγανιστάν με
στόχο την εκπαίδευση της τοπικής αστυνομίας. Παρόλα αυτά,
βάσει επισήμων στοιχείων τα αποτελέσματα όλων αυτών των
κινήσεων μόνο υπέρ της ειρήνης δεν είναι. Βάσει του
Αφγανικού Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων, 2.421 άμαχοι
σκοτώθηκαν μέχρι στιγμής. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο
αριθμό αμάχων θυμάτων καθόλη τη διάρκεια του πολέμου, που
φέτος κλείνει 10 χρόνια.
Σε αυτή τη 10ετια στη χώρα μας επιβλήθηκαν και συνεχίζουν
να επιβάλλονται αβάσταχτα αντιλαϊκά μέτρα σε όλους τους
κοινωνικούς τομείς, ενώ η δαπάνη για τη συμμετοχή μας στις
δολοφονικές επιχειρήσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ κοστίζουν μίνιμουμ 300
εκατ. ευρώ το χρόνο!
Οι ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ θα συνεχίσουν την έγκυρη
πληροφόρηση του ελληνικού λαού. Καλείται κάθε
δημοκρατικός πολίτης να βγάλει τα συμπεράσματά του και
να συμπορευτεί με το αγωνιζόμενο φιλειρηνικό
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα και τη συνεπή συλλογική του
έκφραση, την ΕΕΔΥΕ.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, όπως αυτά αναρτήθηκαν
στον ιστοτοπο i.Casualties .org οι απώλειες έχουν ως εξής:
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επισημάνσεις

Αναγνώριση τώρα
ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους
Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβρη
πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες για την
αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους μέλους του ΟΗΕ

E

ν όψει της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ το Σεπτέμβρη
πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες
και οι ενέργειες για την αναγνώριση
της Παλαιστίνης ως κράτους
μέλους του ΟΗΕ. Είναι ένα αίτημα
που μπήκε έντονα φέτος από την
Παλαιστινιακή αρχή και από τις
αντιιμπεριαλιστικές φιλειρηνικές
δυνάμεις του Ισραήλ και όλου
του κόσμου.
Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζουν
ήδη 120 χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Αντιστέκονται
με πείσμα μόνο οι ΗΠΑ, χώρες της
ΕΕ και ορισμένες λίγες ακόμα.
Σε πείσμα των λαϊκών εξεγέρσεων
στην περιοχή αλλά προκείμενου
να εξυπηρετηθεί η Νατοϊκή «Νέα
Μέση Ανατολή» και τα γεωπολιτικά
συμφέροντα στην περιοχή, που
μπαίνουν σε νέα φάση με τα νέα
υποθαλάσσια κοιτάσματα, οι
δυνάμεις αυτές επικαλούνται τους
εκβιασμούς του Ισραήλ ότι δήθεν
«η μονομερής ανακήρυξη της
ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης δεν
θα προσφέρει τίποτα». Μεγαλύτερο
ψέμα δεν θα μπορούσε να υπάρξει
γιατί κάθε νέα αναγνώριση της
Παλαιστίνης σημαίνει ακόμα
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μεγαλύτερη καταδίκη της πολιτικής
των ΗΠΑ και της ΕΕ, καταδίκη της
γενοκτονίας σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, καταδίκη της
Ισραηλινής κατοχής, του αποκλεισμού της Γάζας και των διώξεων
σε βάρος των αντιιμπεριαλιστικών
δυνάμεων στο Ισραήλ.
Και στη χώρα μας όπως και αλλού
απαιτείται να δυναμώσει η
αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα
του Παλαιστινιακού λαού για τον
τερματισμό της ισραηλινής
κατοχής, για τη δημιουργία ενός
κυρίαρχου παλαιστινιακού
κράτους, βιώσιμου, στα σύνορα
της 4ης Ιουνίου του 1967, με
πρωτεύουσα την Ανατολική
Ιερουσαλήμ.
Για την επιστροφή προσφύγων στη
βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, την
απομάκρυνση εποίκων, κατεδάφιση
του τείχους, την άμεση απελευθέ ρωση των χιλιάδων πολιτικών
κρατουμένων.
Απαιτείται η πολιτική καταδίκη του
ΠΑΣΟΚ της ΝΔ, του ΛΑΟΣ, του ΣΥΝ
και των άλλων κομμάτων του
Μάαστριχ, για τη στάση «σιγή

ιχθύος» που τηρούν στην Ελλάδα
και στο ΕΚ στο ζήτημα. Ακόμα και
εκείνοι που τάχατες ενδιαφέρονται
για την άρση του αποκλεισμού της
Γάζας όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλοι δεν κατέχονται
από το ίδιο πάθος για την
αναγνώριση ανεξάρτητου
Παλαιστινιακού κράτους, που
φυσικά θα έβαζε σε τελείως νέα
βάση και το ζήτημα της άρσης του
αποκλεισμού της Γάζας.
Οι συναγωνιστές του αντιιμπερια λιστικού, φιλειρηνικού κινήματος
πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από
το χέρι τους για την ανεξάρτητη
Παλαιστίνη, ειδικά μετά και την
κατάπτυστη απαγόρευση από της
ελληνικές αρχές του κατάπλου των
πλοίων για τη Γάζα και τις νέες
κοινές αεροπορικές ασκήσεις με
το Ισραήλ, που ξεσήκωσαν τη
διεθνή κατακραυγή.

Α. ΒΙΑΝΝΑΚΗΣ

Κοινή Ανακοίνωση του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης (ΠΣΕ)
και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ)
για την αναγνώριση ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης

Αποστολή αλληλεγγύης των δυο διεθνών οργανώσεων
στην Παλαιστίνη 18-22 Σεπτέμβρη
ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών με κοινή τους ανακοίνωση
εκφράζουν την ολόπλευρη και βαθιά τους αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους, άνδρες και γυναίκες, την νεολαία και
τους φοιτητές στην Λωρίδα της Γάζας, την Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ στον αγώνα τους για
τερματισμό της ταπείνωσης, των διακρίσεων και της κατοχής.

Τ

«Καταδικάζουμε την υποστήριξη του Ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια προς την Ισραηλινή κατοχή της
Παλαιστίνης και την υποκριτική πολιτική της Ε.Ε. που κρατάει “ίσες αποστάσεις” από τους θύτες και τα θύματα», αναφέρει
η ανακοίνωση και τονίζει ότι «ήρθε η ώρα να προχωρήσει φέτος τον Σεπτέμβρη η αναγνώριση του ανεξάρτητου
κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα της 4ης Ιούνη 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»,
καλώντας τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την πρόταση.
Οι δύο οργανώσεις απαιτούν την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατούμενων από τις Ισραηλινές
φυλακές και το δικαίωμα της επιστροφής των προσφύγων σύμφωνα με την απόφαση 194 του ΟΗΕ ενώ χαιρετίζουν τις
φιλειρηνικές δυνάμεις μέσα στο Ισραήλ και επαναλαμβάνουν την αλληλεγγύη τους με τους λαούς της περιοχής που
αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τους μηχανισμούς και τις πολιτικές του.
Υπό αυτό το φως η ΠΟΔΝ και το ΠΣΕ αναλαμβάνουν κοινή πρωτοβουλία να οργανώσουν αποστολή
αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη από τις 18-22 Σεπτέμβρη 2011 για να συναντηθούν με κινήματα ειρήνης και
οργανώσεις νεολαίας για να εκφράσουν την αμέριστη συμπαράσταση τους στην εκστρατεία αναγνώρισης ανεξάρτητου
κράτους της Παλαιστίνης και την χειροπιαστή αλληλεγγύη με τους λαούς που βρίσκονται υπό κατοχή.
Η αποστολή αλληλεγγύης των δύο διεθνών οργανώσεων, της ΠΟΔΝ και του ΠΣΕ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη
σημασία τις μέρες που θα διεξαχθεί. Στις 20 Σεπτέμβρη θα συζητιέται η αίτηση της Παλαιστινιακής Εθνικής
Αρχής (PNA) στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για πλήρη αναγνώριση και ένταξη σε αυτόν. Την ίδια μέρα
οργανώνονται στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη ανοιχτές εκδηλώσεις/διαδηλώσεις στις οποίες θα
λάβουν μέρος οι αντιπροσωπείες του ΠΣΕ και της ΠΟΔΝ. Η μεγάλη ανταπόκριση των οργανώσεων και κινημάτων
στην διεθνή έκκληση δείχνουν και το ενδιαφέρον και την βαθιά ιστορική σχέση των διεθνών αντιιμπεριαλιστικών
οργανώσεων με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Εκτός από τις πλούσιες συναντήσεις με τα κινήματα και τις πολιτικές
δυνάμεις της Παλαιστίνης, αντίστοιχη μεγάλη σημασία θα έχουν οι συναντήσεις με το Κίνημα Ειρήνης του Ισραήλ και την
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚ Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ στις 21 Σεπτέμβρη, σημαδιακής «Διεθνούς Μέρας Ειρήνης».
Η συμμετοχή αντιπροσωπειών με επικεφαλείς τους δύο προέδρους του ΠΣΕ Σοκόρρο Γκόμες και της ΠΟΔΝ Τιάγκο Βιέρα,και
συναγωνιστών από Πορτογαλία, Αργεντινή, Τουρκία, Κύπρο, Ισπανία, Βραζιλία,Βενεζουέλα, Ινδία, Γαλλία,Ιταλία, Παναμά
και Ελλάδα θα αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα έμπρακτης αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης αλλά και καταδίκης των
ιμπεριαλιστικών σχεδίων στην ευρύτερη περιοχή.
Σημαντική θα είναι η παρουσία της ΕΕΔΥΕ που θα συμμετέχει στην διεθνή αποστολή με την Βέρα Νικολαΐδου,
Γενική Γραμματέα της ΕΕΔΥΕ και βουλευτή του ΚΚΕ και τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη, εκτελεστικό γραμματέα του
ΠΣΕ και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ.
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ιστορικές μνήμες
70 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ
70 χρόνια από την «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα»

Τα «πριν» του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου
Μέρος Α
Από την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως την οικονομική
άνοδο της Γερμανίας
«Ο πόλεμός τους αποτελειώνει
ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους»
Μπέρτολντ Μπρεχτ

Σ

Αναζητώντας τα πτώματα των συγγενών τους.
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ε αυτήν την έξοχη ποιητική φράση του Μπέρτολντ
Μπρεχτ, βρίσκεται συμπυκνωμένη όλη η ουσία των
καπιταλιστικών πολέμων.
Ο καπιταλισμός στο ανώτατο στάδιό του, τον ιμπεριαλισμό, αποτελεί το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο εκτυλίσσονται διαφορετικά ως προς την μορφή, ίδια όμως ως
προς την ουσία γεγονότα. Η ουσία δεν είναι άλλη από την
επιχείρηση μοιράσματος της γης ανάμεσα σε μια χούφτα
μονοπώλια ώστε να μπορεί το κεφάλαιο να αναπαράγεται
ελεύθερα. Αυτή όμως η επιχείρηση δεν προέρχεται από
την «παράλογη» βουλιμία του κεφαλαίου, το οποίο δεν
«καταλαβαίνει» όπως διατείνονται οι διάφοροι –συνήθως
σοσιαλδημοκράτες– απολογητές του συστήματος.
Η επιχείρηση αυτή επιβάλλεται ως αναγκαστικός
νόμος της ίδιας της κεφαλαιοκρατικής εξέλιξης και έτσι ο
καπιταλιστής αντικειμενικά βρίσκεται σε λυσσαλέο ανταγωνισμό με τους αντιπάλους του καπιταλιστές προκειμένου να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την κερδοφόρα
αναπαραγωγή του κεφαλαίου και από τις προϋποθέσεις
αυτές ο πόλεμος δεν αποκλείεται καθόλου.
Σε αυτόν τον ανελέητο πόλεμο κάποιος θα νικήσει,
κάποιος θα χάσει μόνο που προσφεύγοντας και πάλι στον
Μπρεχτ θα πούμε ότι «στους νικημένους ο φτωχός λαός

πέθαινε απ’ την πείνα, στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο». Όσο συνεχίζει να υπάρχει ο καπιταλισμός
η «ειρήνη» που θα υπογράψουν, περιέχει ήδη τα σπέρματα του επόμενου πολέμου.
Αν όμως αντίπαλος του ενός καπιταλιστή, είναι ένας
άλλος καπιταλιστής, αυτοί οι δυο πάντα συνεννοούνται
στο πως θα τσακίσουν την εργατική τάξη και τους λαούς
τους, φορτώνοντάς τους με κάθε τρόπο τα βάρη της κρίσης τους.
Ο καπιταλισμός επιπλέον ειναι η μήτρα που γεννά τον
φασισμό ο οποίος αποτελεί μια μορφή πολιτικής διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος, την οποία χρησιμοποιεί η αστική τάξη, σε περιόδους που η κρίση της έχει
δύο συνέπειες: πρώτον και κύριο την άνοδο του επαναστατικού κινήματος των μαζών και την ταυτόχρονη ανικανότητα διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος με
τις «κλασσικές» μεθόδους. Ο καπιταλισμός προκειμένου
να διασωθεί ως σύστημα, δεν διστάζει να καταργήσει
ακόμα και τους αστικούς θεσμούς.
Βεβαίως τα σημάδια του φασισμού πάνω στο σώμα
της ανθρωπότητας είναι αδύνατο να εξαλειφθούν και γι’
αυτό ακριβώς τον λόγο η επιχείρηση εδώ και χρόνια είναι
να παρουσιαστεί αυτός ως το αποτέλεσμα της σκέψης και
της βουλιμίας «τρελών», τύπου Χίτλερ ή Μουσολίνι.
Ταυτόχρονα την τελευταία τουλάχιστον εικοσαετία η
εξάλειψη της ιστορικής αντιφασιστικής μνήμης και κυρίως η αποφασιστική συμβολή της ΕΣΣΔ έχει λάβει τερατώδεις διαστάσεις, και η απόκρυψη και διαστρέβλωση
των γεγονότων είναι τόσο κραυγαλέα μπροστά στην
οποία κανένας τίμιος άνθρωπος δεν μπορεί να μην υψώσει το ανάστημά του.

Στις 28 Ιουλίου 1919 υπογράφηκε η Συνθήκη των Βερσαλλιών
την οποία οι Γερμανοί θεωρούσαν ανυπόφορη, καθώς πρώτον,
απέδιδε στην Πολωνία διέξοδο στη θάλασσα και δεύτερον
αφόπλιζε ουσιαστικά τον γερμανικό στρατό (Πίνακας του
William Orpen).

Αλλά ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα γεγονότα.
Η ανακωχή της 11ης Νοεμβρίου 1918 βρήκε την Γερμανία και τους συμμάχους της ηττημένη στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα υποχρεωμένη να πληρώσει
τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις.
Τον Νοέμβριο του ’18 ξέσπασε προλεταριακή εξέγερση στην Γερμανία, η οποία κατεστάλη με την αποφασιστική συμβολή της σοσιαλδημοκρατίας τον Ιανουάριο
του 1919 πνιγμένη στο αίμα του προλεταριάτου.
Στις 28 Ιουλίου 1919 υπογράφηκε η Συνθήκη των
Βερσαλλιών την οποία οι Γερμανοί θεωρούσαν ανυπόφορη, καθώς πρώτον, απέδιδε στην Πολωνία διέξοδο
στην θάλασσα και δεύτερον αφόπλιζε ουσιαστικά τον
γερμανικό στρατό. Παράλληλα η οικονομία κατέρρεε. Τα
εκατομμύρια των άνεργων και πεινασμένων ταύτισαν την
«δημοκρατία» –που είχε «θεμελιωθεί» πάνω στο αίμα του

προλεταριάτου με την πείνα και την εξαθλίωση.
Την 1η Ιουλίου 1919 ψηφίσθηκε και στις 31 Αυγούστου επικυρώθηκε το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της
Βαϊμάρης. Παράλληλα ο αναβρασμός στα λαϊκά στρώματα συνεχιζόταν και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας είχαν ως πρώτο στόχο τους οποιαδήποτε κίνηση ή
ομάδα είχε στην ονομασία της την λέξη «εργατικός».
Ο αυστριακός δεκανέας Αδόλφος Χίτλερ ο οποίος
επέστρεψε στο Μόναχο μετά την ανατροπή της εργατικής
εξουσίας στην Βαυαρία αφού πρώτα έδωσε ορισμένες
πληροφορίες για κομμουνιστές στρατιώτες στο 2ο Σύνταγμα Πεζικού, στη συνέχεια πήρε μια θέση στο Γραφείο
Τύπου και Ειδήσεων της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης και μετά από μια αντισημιτική ομιλία του έγινε
αξιωματικός διαφώτισης σε ένα σύνταγμα του Μονάχου.
Κάποια μέρα του δίδεται εντολή να ρίξει «μια ματιά»
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ΦΩΤΟ: Bundesarchiv

Κατά την Δίκη των πραξικοπηματιών του «Κινήματος της
Μπυραρίας» (1 Απριλίου 1924). Από αριστερά Pernet, Weber,
Frick, Kriebel, Ludendorff, Hitler, Brückner, Röhm, Wagner.

στην συγκέντρωση ενός μικρού κόμματος που λεγόταν
«Κόμμα των Γερμανών Εργατών». Πηγαίνει, δεν παρατηρεί τίποτα το ιδιαίτερο και μάλιστα προς το τέλος της συγκέντρωσης έκανε μια παρέμβαση προκαλώντας κατάπληξη στο ακροατήριο. Μετά το τέλος της συγκέντρωσης
τον πλησίασε ένας ανθρωπάκος και του έδωσε ένα βιβλίο
με τίτλο «Η πολιτική μου αφύπνισις». Ο ανθρωπάκος λεγόταν Αντον Ντρέξλερ –κλειδαράς στο επάγγελμα- και
αυτός ήταν ο πραγματικός ιδρυτής του εθνικοσοσιαλισμού στην Γερμανία. Ο Χίτλερ γίνεται μέλος του κόμματος
και στις 24 Φεβρουαρίου 1920 παρουσίασε 25 σημεία για
την ανασυγκρότηση του. Την 1η Απριλίου 1920, το κόμμα
ονομάστηκε «Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα των Γερμανών
Εργατών» –αυτό σημαίνουν τα αρχικά NSDAP- εξ ου και
ναζισμός. Το καλοκαίρι του 1920 η σβάστικα έγινε σύμβολο του κόμματος. Το κόκκινο συμβόλιζε τον «κοινωνικό» χαρακτήρα των Ναζί, το λευκό τον εθνικισμό και ο
αγκυλωτός σταυρός την «πάλη» για την «νίκη» της «Αρίας
Φυλής». Στις 5 Οκτωβρίου 1921 ιδρύθηκαν τα Τάγματα
Εφόδου υπό το προσωπείο του Γυμναστικού και Αθλητικού τμήματος του κόμματος. Φορούσαν φαιοπράσινες
στολές και ως αποστολή τους είχαν πριν από όλα να διαλύουν συγκεντρώσεις άλλων κομμάτων.
Το 1921, η Γερμανία δηλώνει αδυναμία να πληρώσει
τις πολεμικές αποζημιώσεις. Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν το
Ντίσελντορφ και το Ντούινσμπρουκ. Το 1923, Γάλλοι και
Βέλγοι καταλαμβάνουν το Ρούρ. Το φθινόπωρο ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών Στρέζεμαν δηλώνει ότι οι πληρωμές θα επαναληφθούν. Στη Βαυαρία ξεσπάει αναταραχή. Ο Χίτλερ επιχειρεί ένα πραξικόπημα, το λεγόμενο
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«Κίνημα της Μπυραρίας», το οποίο αποτυγχάνει και ο
ίδιος φυλακίζεται.
Το 1923 με μια απόφαση της Επιτροπής Επανορθώσεων που είχε συγκροτηθεί με πρόεδρο τον αμερικανό
Μόργκαν Ντοτζ καταρτίστηκε ένα σχέδιο που μπήκε σε
εφαρμογή το 1924 και το οποίο πήρε το όνομά του. Το
σχέδιο αυτό είχε την εξής λογική: Η Γερμανία έπρεπε να
ανορθωθεί οικονομικά για να μπορέσει να καταβάλει τις
πολεμικές αποζημιώσεις. Γι’ αυτό θα ενισχυόταν με αγγλοαμερικανικά δάνεια, ενώ η Γαλλία όφειλε να αποσύρει
μετά από κάποιο διάστημα τα στρατεύματα της από την
ανθρακοφόρο περιοχή του Ρούρ. Το σχέδιο εφαρμόστηκε
από το 1924 ως το 1929 και στο διάστημα αυτό η Γερμανία
πήρε με την μορφή δανείων, πιστώσεων και επενδύσεων
20-25 εκ. μάρκα και πλήρωσε πολεμικές αποζημιώσεις 11
εκ. Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ δυνάμωσαν την θέση τους στην
Ευρώπη, μέσω επενδύσεων στην Γερμανία, και επιπλέον
η Γερμανία διευκολυνόταν να παρακάμπτει την Συνθήκη
των Βερσαλλιών, καθώς μεγάλα γερμανικά κεφάλαια επενδύσανε στην πολεμική βιομηχανία άλλων κρατών και τις
έθεσαν υπό τον έλεγχό τους.
Ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Στάλιν μιλώντας στο 14ο
Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Μπολσεβίκων
είχε επισημάνει ότι «η Ευρώπη πληρώνει τα χρέη της στην
Αμερική σε βάρος της Γερμανίας και η Γερμανία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει επανορθώσεις στην Ευρώπη.
Όμως για να το κάνει αυτό πρέπει να αποκτήσει μια σειρά
ελεύθερες αγορές που δεν είχαν καταληφθεί από άλλους
ιμπεριαλιστές». Σπρωχνόταν λοιπόν η Γερμανία στον πόλεμο, και το που θα κατευθυνόταν τελικά αυτός ο πόλεμος το έδειξε η Συνθήκη του Λοκάρνο το 1925 με βάση
την οποία η Γερμανία αποδεχόταν τα δυτικά της σύνορα
με την Γαλλία και το Βέλγιο ενώ οι Γάλλοι αναγνώριζαν τα
γερμανικά σύνορα. Το Λοκάρνο άφηνε ανοιχτό τον
δρόμο για επίθεση στην Σοβιετική Ένωση, Πολωνία και
Τσεχοσλοβακία. «Το Λοκάρνο εγκυμονεί ένα νέο πόλεμο
στην Ευρώπη» υπογράμμισε ο Στάλιν.
Η παλινόρθωση της Γερμανίας ολοκληρώθηκε με το
Σχέδιο Γιάνγκ που υιοθετήθηκε τον Αύγουστο του 1929.
Εμπνευστής του σχεδίου ήταν ο αμερικανός Οουεν Γιάνγκ,
πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που το εισηγήθηκε και με βάση το σχέδιο αυτό μειώθηκε το ύψος των
γερμανικών αποζημιώσεων από 132 εκ χρυσά μάρκα σε
114 εκ χρυσά μάρκα. Επίσης το σχέδιο Γιάνγκ κατάργησε
κάθε έλεγχο των συμμάχων στην γερμανική οικονομία. Να
λοιπόν ποιοι βοήθησαν στην ανόρθωση της Γερμανίας και
την ισχυροποίηση της αστικής της τάξης.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

επισημάνσεις

ΝΑΤΟ και ΕΕ θωρακίζονται απέναντι
στους λαϊκούς αγώνες

Σ

την περιοχή μας (Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος,
Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική, Καύκασος) εκτυλίσσονται σοβαρές, επικίνδυνες εξελίξεις για τους
λαούς, που χαρακτηρίζονται από την ένταση των αντιθέσεων ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων, σε μια περιοχή που διαθέτει ενεργειακό πλούτο κι αποτελεί «πέρασμα» των πρώτων υλών από την Κεντρική Ασία, την Κασπία, τη Μέση
Ανατολή, τόσο προς τη Δύση, όσο και προς τις γοργά
ανερχόμενες δυνάμεις της Ασίας (Κίνα, Ινδία κ.ά.).
Στη διαπάλη αυτή χρησιμοποιούνται ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ,
αστυνομικά και στρατιωτικά Σώματα της ΕΕ, οι στρατιωτικές βάσεις, οι μεγάλοι ναυτικοί στόλοι, ενώ αξιοποιούνται πλέον διάφορα προσχήματα, όπως η «πάλη με την
τρομοκρατία» και η «υπεράσπιση των μειονοτήτων», τα
μεταναστευτικά ρεύματα που προκαλούν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις, η εξαθλίωση και η φτώχεια
που γεννάει ο καπιταλισμός κ.ά.
Ήδη από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον το 1999 είχε θεσμοθετηθεί η αποστολή στρατευμάτων σε όλο τον κόσμο με διάφορα προσχήματα όπως
μεταξύ άλλων «η τρομοκρατία, η καταπίεση, οι φυλετικές

συγκρούσεις, η οικονομική δυσπραγία, η κατάρρευση της
πολιτικής τάξης και η εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής...».
Τον ίδιο χρόνο αμέσως μετά το ΝΑΤΟ και η ΕΕ αποφάσιζε για πρώτη φορά την ενίσχυση της στρατιωτικοποίησής της και την ανάπτυξη του «ευρωστρατού». Ενώ
το 2003 αποφάσισε τη δημιουργία των «ευέλικτων» Σχηματισμών Μάχης (Battle Groups) κάτι αντίστοιχο με τις
Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης του NATO (NRF).
Οι στόχοι της ΕΕ σύμφωνα με την λεγόμενη «συνταγματική συνθήκη» είναι ίδιοι με το ΝΑΤΟ. Επίσης όπως και
το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχει αποφασίσει την επέμβαση τόσο σε
τρίτες χώρες όσο και στο έδαφος των μελών της.
Έτσι τα περί παροχής «ανθρωπιστικής βοήθειας»
στους πρόσφυγες και η βοήθεια εκκένωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες αποτελούν «αστεία» επιχειρήματα. Το
«φιλανθρωπικό προσωπείο» των ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ το γνώρισαν και το ένιωσαν οι λαοί της Γιουγκοσλαβίας, του
Ιράκ, του Αφγανιστάν κ.ά., με τους χιλιάδες σκοτωμένους
και τραυματισμένους αμάχους, την καταστροφή των υποδομών, τον όλεθρο. Το βιώνει σήμερα με το αίμα του ο
Λιβυκός λαός.

Στρατιωτική άσκηση “EVROPI II/08”
των δυνάμεων της HELBROC στην Κεντρική
Μακεδονία. Έλαβαν μέρος Ένοπλες Δυνάμεις από
την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο.
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Στις 13 Νοεμβρίου 2006, οι Υπουργοί Άμυνας από τη
Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, υπόγραψαν την
Τεχνική Συμφωνία δημιουργίας του Σχηματισμού Μάχης
HELBROC με Εθνος Πλαίσιο την Ελλάδα. To ΓΕΕΘΑ, όρισε
την 71 Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, που εδρεύει στο
Κιλκίς ως υπεύθυνη δημιουργίας και λειτουργίας του παραπάνω Σχηματισμού Μάχης (από τις 3-6-2008 συμμετέχει και η Ουκρανία στο ΣΜ HELBROC).
Έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί 15 παρόμοιοι Σχηματισμοί Μάχης που εναλλάσσονται στην πολεμική τους
ετοιμότητα ώστε πάντα να βρίσκονται τουλάχιστον δύο
σε άμεση ετοιμότητα να εκστρατεύσουν.
Μάλιστα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 (1/731/12/2011) τα «Battle Groups» της ΕΕ που θα βρίσκονται
σε ετοιμότητα «δρασης» είναι το Eurofor και το Βαλκανικό
(“HELBROC”), υπό ελληνική διοίκηση και επιχειρησιακό
αρχηγείο στην Ελλάδα.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η όλο και πιο συχνή
άσκηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, στην αντιμετώπιση διαδηλωτών από στρατιωτικές δυνάμεις και καταστολής πλήθους σε κατοικημένες περιοχές, σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι λαϊκές αντιδράσεις στην κυρίαρχη πολιτική.
Μόνο φέτος έχουν πραγματοποιηθεί δύο, τον Φλεβάρη και τον Ιούνη στο Κιλκίς, με τη συμμετοχή και της
71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «ΠΟΝΤΟΣ».
Ο προσανατολισμός και η εκπαίδευση των Ενόπλων
Δυνάμεων σε ρόλους και αποστολές εσωτερικής κατασταλτικής δύναμης, εξελίσσεται σταθερά τα τελευταία
δέκα χρόνια. Ο προσανατολισμός αυτός αποτυπώνεται
τόσο στα δόγματα όσο και στην οργάνωση των Ενόπλων
Δυνάμεων, οι οποίες, σε συνθήκες όξυνσης της ταξικής
πάλης, προετοιμάζονται μεθοδικά να στοχοποιήσουν τον
«εχθρό λαό» στο εσωτερικό της χώρας.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις απειλές που συνιστούν την «τρομοκρατία», σύμφωνα με τους τρομονόμους που έχει ενσωματώσει ο δικομματισμός στο εθνικό
δίκαιο, συγκαταλέγονται ενέργειες και δραστηριότητες
του μαζικού λαϊκού κινήματος (αντιμετώπιση «απειλών»
κατά της οικονομικής δραστηριότητας, όπως θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί μια απεργία ή μια κατάληψη κλπ.).
Παράλληλα με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σε
περιφερειακό - τοπικό επίπεδο συγκροτούνται επίσης και
άλλες δυνάμεις από τις χώρες της κάθε περιοχής.
Τέτοια είναι και η επονομαζόμενη "Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης" (SEEBRIG)
που η ίδρυση της υπογράφηκε στις 26 Σεπτέμβρη 1998

38

στα Σκόπια από τους υπουργούς Άμυνας των χωρών της
ΝΑ Ευρώπης και το τελικό πρωτόκολλο για τη συγκρότηση της υπογράφηκε στις 12-1-1999 στην Αθήνα.
Στη SEEBRIG συμμετέχουν ως Κράτη-Μέλη η Αλβανία,
η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία και
η Τουρκία. Ως Κράτη-Παρατηρητές συμμετέχουν η Ουκρανία, η Σλοβενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία και ΗΠΑ.
Η αποστολή της έρχεται να εξυπηρετήσει το νέο κατασταλτικό ρόλο του ΝΑΤΟ και τα γενικότερα σχέδια αποσταθεροποίησης στην περιοχή που προωθούν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία αναφορά δε γίνεται στα σχετικά κείμενα στο θέμα του σεβασμού των υπαρχόντων συνόρων.
Στο πλαίσιο της εναλλαγής κάθε τέσσερα χρόνια της
έδρας της Βαλκανικής Ταξιαρχίας σε όλες τις χώρες-µέλη,
το στρατηγείο της εγκαταστάθηκε και θα παραµείνει στον
Τίρναβο µέχρι το 2015. Έλληνας διοικητής είχε διατελέσει
τη διετία 2001-2003 µε έδρα τη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας.
Επίσης η χώρα μας για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στελεχώνει και διαθέτει, στη Θεσσαλονίκη, ένα επιτελείο σε
ετοιμότητα ανάπτυξης (NATO DEPLOYABLE CORPS – GREECE
/ NDC – GR) επιπέδου Σώματος Στρατού (πρώην Γ΄ ΣΣ), το
οποίο το 2012 θα συγκροτήσει το επιτελείο της NRF, της
ΝΑΤΟϊκής δύναμης ταχείας επέμβασης, με τη συμμετοχή
πολλών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως και η προηγούμενη
της ΝΔ συμμετέχουν πρόθυμα στους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ σε Βαλκάνια, Ασία και Αφρική,
επιδιώκοντας να συμμετάσχουν στη διανομή της ιμπεριαλιστικής λείας για λογαριασμό της ελληνικής αστικής
τάξης, ξοδεύοντας τεράστια ποσά παρά το γεγονός ότι οι
εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στενάζουν κάτω από
την μέγγενη κάθε είδους «μνημονίων» (είμαστε μια από
τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που υπερβαίνουμε το
όριο του 2% του ΑΕΠ από πλευράς αμυντικών δαπανών,
ενώ σήμερα εκτός συνόρων υπηρετούν πάνω από 2.500
στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με ετήσιο κόστος άνω των 300 εκατ. ευρώ).
Μοναδικός δρόμος για το λαό μας και τους λαούς της
περιοχής και του κόσμου ολόκληρου είναι η ένταση της
αντιιμπεριαλιστικής πάλης για να αποτραπούν τα επικίνδυνα σχέδια των ιμπεριαλιστών ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Η πάλη
για την αποδέμευση από τις ενώσεις των ιμπεριαλιστών,
η δημιουργία των προϋποθέσεων για ριζικές αλλαγές
στην εξουσία και την οικονομία, απαραίτητος όρος για δίκαιη ειρήνη και λαϊκή ευημερία στην περιοχή και σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ

συνάντηση

Η φιλία και η αλληλεγγύη των λαών
ενάντια στους άδικους πολέμους και
τον ιμπεριαλισμό
24-25 Σεπτέμβρη 2011
Στην Κωνσταντινούπολη φιλοξενείται η δεύτερη τριμερής συνάντηση των κινημάτων
Ειρήνης από Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο για να δοθεί αγωνιστική συνέχεια
στη συνεργασία των φιλειρηνικών δυνάμεων των τριών χωρών

Η

δεύτερη τριμερής συνάντηση των κινημάτων
Ειρήνης από Ελλάδα, Τουρκία, και Κύπρο φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη στις 24-25 Σεπτέμβρη 2011 για να δοθεί αγωνιστική συνέχεια στη
συνεργασία των φιλειρηνικών δυνάμεων των τριών χωρών στον κοινό αγώνα ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια
στην ευρύτερη περιοχή, ενάντια στο ΝΑΤΟ και τις πολεμικές του επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
H συνάντηση διεξάγεται σε μια περίοδο γενικευμένης
καπιταλιστικής κρίσης που οδηγεί τους λαούς στην εξαθλίωση, οξύνει τις ενδοιϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις για τον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και επιταχύνει
τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών για την εμπέδωση
της κυριαρχίας τους στην ευρύτερη περιοχή.
Η ΕΕΔΥΕ, η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης στην πρώτη τριμερή αντιϊμπεριαλιστική συνάντηση που διεξήχθη στη Μυτιλήνη το Μάη του 2010, με κοινή ανακοίνωση τους είχαν
προειδοποιήσει για την επιθετικότητα του νέου δόγματος
του ΝΑΤΟ τονίζοντας ότι «… Αν η πορεία δεν αντιστραφεί
είναι βέβαιο ότι θα ξεσπάσουν νέες μεγάλες κρίσεις που
θα συνοδεύονται από νέες επεμβάσεις και πολέμους με
μεγαλύτερη εμβέλεια και ένταση».
Ένα χρόνο μετά η ιμπεριαλιστική επίθεση ενάντια στο
λαό της Λιβύης επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του αντιϊμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού κινήματος το οποίο καλείται
σήμερα να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις καθώς οι δρόμοι της ενέργειας χαράσσονται πάνω στα δικαιώματα των
λαών, για ειρήνη, συνεργασία και αλληλεγγύη.
Το τελευταίο διάστημα οι ιμπεριαλιστές, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ,

ΕΕ επιταχύνουν τις διαδικασίες για συνολική διευθέτηση
όλων των ελληνοτουρκικών ζητημάτων με την οριστική
Νατοποίηση του Αιγαίου, την απεμπόληση κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας μας και σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού και Τουρκικού λαού. Η περαιτέρω εμπλοκή του Ισραήλ στο πλέγμα των συμφερόντων για τα
κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου είναι μια δυσοίωνη εξέλιξη. Η συνεχιζόμενη κατοχή και διαίρεση της Κύπρου, οι
πιέσεις που ασκούνται για την παγίωση της και τα εμπόδια για τη συνεννόηση των δύο κοινοτήτων αποτελούν
μέρος των ιμπεριαλιστικών γεωστρατηγικών σχεδιασμών
για τη «Νέα Μέση Ανατολή», παράλληλα με τις πιέσεις για
ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ μέσω του «Συνεταιρισμού
για την Ειρήνη». Ο Κυπριακός λαός βιώνει στο σύνολο του
την κατοχή και διαίρεση, ούτε οι Τουρκοκύπριοι ούτε οι
Ελληνοκύπριοι χρειάζονται προστάτες, εγγυήτριες δυνάμεις και ξένα στρατεύματα. Η παρουσία της αντιπροσωπείας του Παγκύπριου Συμβούλιου Ειρήνης στη συνάντηση θα αποτελείται, όπως και στη Μυτιλήνη, από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους συναγωνιστές, στέλνοντας
ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων, του κυπριακού λαού που θα
πάρει τις τύχες στα χέρια του.
Η ΕΕΔΥΕ πιστεύει ότι χρειάζεται σήμερα να αντιτάξουμε απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση του ιμπεριαλισμού την κοινή μας δράση για ένα ισχυρό αντιϊμπεριαλιστικό, διεθνιστικό κίνημα στις χώρες μας, στα Βαλκάνια
και τη ΝΑ Μεσόγειο, που θα συγκρούεται με το ιμπεριαλισμό και θα πρωτοστατεί στην εδραίωση της φιλίας, της
αλληλεγγύης και της συνεργασίας με όλους τους λαούς
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και στο πλαίσιο της αντιϊμπεριαλιστικής δράσης του ΠΣΕ.
Το συμφέρον των λαών μας, το συμφέρον των λαών
απαιτεί συνεχή συντονισμό της δράσης με τα εργατικά
και λαϊκά κινήματα των χωρών για να ενταθεί ο αγώνας
για μια νέα κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, χωρίς ανταγωνισμό εξοπλισμών, που θα αναπτύσσεται με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες στην πλήρη σταθερή
εργασία, στη μόρφωση, στην υγειά, στον αθλητισμό και
τον πολιτισμό. Με ιδιαίτερη φροντίδα στους νέους και
στις νέες, στους ηλικιωμένους, στους μετανάστες.
Η ΕΕΔΥΕ σχεδιάζει τη συμμετοχή της με μαζική παρουσία της Γραμματείας και επιτροπών ειρήνης από όλη
τη χώρα καθώς και με το μουσικό συγκρότημα του Βασίλη
Κασούρα από την Θεσσαλονίκη που θα εμφανιστεί σε διεθνιστική βραδιά αλληλεγγύης στην Κωνσταντινούπολη
στις 24 Σεπτέμβρη από κοινού με Τούρκικο μουσικό σχήμα.
Οι «Δρόμοι της Ειρήνης» παρακολουθώντας την προετοιμασία της συνάντησης φιλοξενεί σε αυτό το τεύχος
δυο συνεντεύξεις: από τον Aydemir Güler, υπεύθυνου
της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας και τον Γιαννάκη
Σκορδή, Πρόεδρο του Παγκύπριου Συμβούλιου Ειρήνης.

Η φιλία, η συνεργασία και η αλληλεγγύη
των λαών ενάντια στους άδικους
πολέμους και τον ιμπεριαλισμό

Ο Γιαννάκης Σκορδής

α) Ποια είναι η σημασία της τριμερούς συνάντησης
στην Κωνσταντινούπολη 24-25 Σεπτέμβρη;
Την ευκαιρία για την πρώτη τριμερή συνάντηση που
έγινε το 2010 στη Μυτιλήνη, τη χρωστούμε στους συναγωνιστές από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη, που συνειδητοποίησαν το απλό γεγονός ότι η Ειρήνη είναι στόχος, που δεν μπορεί να μην αφορά ταυτόχρονα
τους λαούς της ίδιας γειτονιάς, λαούς μάλιστα που μέχρι
τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα ειρηνικής συνύπαρξης.
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Από τις εργασίες της πρώτης Τριμερούς
Συνάντησης, Μυτιλήνη, Μάης 2010

Η ανταπόκριση και των δύο άλλων κινημάτων ειρήνης, της Τουρκίας και της Κύπρου ήταν άμεση και θετική.
Τα αποτελέσματα επίσης όπως και τα συμπεράσματα των
συζητήσεων που έγιναν, είναι παραδεκτό πως είχαν πολύ
θετική αντανάκλαση στη δουλειά όλων μας.
Είναι λοιπόν αυτονόητο, πως η διοργάνωση μιας δεύτερης τριμερούς συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη
στις 24 – 25 Σεπτέμβρη του 2011, όχι μόνο ενισχύει και
παίρνει ένα βήμα πιο μπροστά τον κοινό αγώνα των λαών
των τριών χωρών μας για ειρήνη, αλλά δημιουργεί και τις
προϋποθέσεις για εξέλιξη του σε θεσμό. Ένα θεσμό, που
μόνο θετικά έχει να δώσει.
Συγχαίρουμε τους συναγωνιστές από την Τουρκία για
την πρωτοβουλία τους αυτή, και υποσχόμαστε να δώσουμε το παρόν μας στο βαθμό των σημερινών δυνατοτήτων μας, σίγουρα με ιδέες και απόψεις που να οδηγούν
τους λαούς μας σε ειρηνική και αμοιβαία αποδοτική συνύπαρξη, αλλά και την ταραγμένη γειτονιά του κόσμου
στην οποία ζούμε σε καλύτερες μέρες.
β) Πως σχολιάζετε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου;
Πολλές φορές αναφερόμαστε σε κάτι που είναι αυτονόητο. Ειρήνη χωρίς ισότητα και δικαιοσύνη δεν μπορεί
να υπάρχει. Και πως μπορεί από την άλλη η φωτιά του πολέμου και το έγκλημα να κλειστούν σε σύνορα. Και η δικαιοσύνη; Πώς μπορούν οι λαοί να ανέχονται την αδικία
και πως θα έλθει η δικαιοσύνη. Επειδή δε η Ειρήνη είναι
αγαθό πολύτιμο, ο αγώνας είναι ο μόνος τρόπος. Αγώνας
συνεχής και ασταμάτητος.
Τα συμφέροντα της καπιταλιστικής άρχουσας τάξης
που έχει μια για πάντα διαγράψει από το λεξιλόγιο της τις
λέξεις Ισότητα και Δικαιοσύνη, ανέδειξε και κράτησε στη
Μέση Ανατολή στην εξουσία κυβερνήσεις, που για πολλά
τώρα χρόνια είχαν σε δεύτερη μοίρα την ευημερία των

λαών τους. Την ίδια ώρα μάζευαν τα κέρδη τους από τη
στήριξη αυτή.
Κι όταν πια οι λαοί ξεσηκώθηκαν γιατί πια δεν αντέχουνε την αδικία, πέταξαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα
τους υποτακτικούς τους, και εφαρμόζουν νέα σχέδια για
εκμετάλλευση των πόρων των χωρών αυτών. Σχέδια που
περιλαμβάνουν δήθεν υποστήριξη προς τους εξεγερμένους, μα που απλά ετοιμάζουν το νέο σκηνικό στην πολιτική σκηνή της περιοχής.
Είναι για τούτο που τα κινήματα Ειρήνης, έχουν να
διαδραματίσουνε ρόλο σημαντικό, πρωταγωνιστικό. Για
διαφύλαξη της Ειρήνης, μέσω της επίτευξης πιο ισότιμης
και δίκαιης αντιμετώπισης των ανθρώπων.
γ) Ποια είναι η συμβολή του εργατικού και λαϊκού κινήματος της χώρας στο φιλειρηνικό κίνημα;
Οι εργαζόμενοι του κάθε τόπου, είναι οι άνθρωποι
που παράγουν τα αγαθά, τον πλούτο. Τον ιδρώτα των εργαζομένων και του απλού λαού είναι που απομυζούν οι
κεφαλαιοκράτες. Ο απλός λαός είναι που υφίσταται τα
αποτελέσματα της ανισότητας και της αδικίας.
Για να ευδοκιμήσει η Ειρήνη, χρειάζεται να υπάρχει
Ηθική, Ισότητα, Δικαιοσύνη. Να υπάρχει το καθημερινό
φαϊ για τα παιδιά, η μόρφωση και η κάλυψη των αναγκών
κάθε ανθρώπου. Αυτά που είναι η βάση της δικαιοσύνης.
Η κάθε σφαίρα δε, η κάθε βόμβα, η κάθε του πολέμου μηχανή, στερεί απ’ τους ανθρώπους τ’ αγαθά αυτά.
Είναι για τούτο αυτονόητο, το Εργατικό και γενικότερα
το Λαϊκό κίνημα, να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα
για Ειρήνη. Είναι γι αυτό, που αν δεις μες τις γραμμές των
κινημάτων ειρήνης ανθρώπους, που ενώ ζουν από το
μόχθο κάποιων άλλων διαλαλούν πως αγωνίζονται για την
Ειρήνη, πρέπει να ξέρεις πως αλλού στοχεύουν.
Είναι μήπως τυχαίο που ενώ σε επίπεδο πολιτικό, το
πρόβλημα της επανένωσης της Κύπρου φαντάζει τόσο
δύσκολο για να λυθεί, στο επίπεδο των συντεχνιών των
εργαζομένων, των αγροτών, των ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης, αλλά και γενικότερα των απλών ανθρώπων, οι διαφορές μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι σχεδόν ανύπαρκτες;
Αντίθετα θέλω να μεταφέρω το μήνυμα, πως ο αγώνας για Ειρήνη στην Κύπρο γίνεται με τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εργαζομένους σε ενιαία
σύνταξη, με ένα κοινό στόχο. Γιατί μόνο με την ειρηνική
συνύπαρξη μπορεί να έλθει η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ευτυχία, αφού δεν είναι δυνατό αυτή να υπάρχει επιλεκτικά,
σε κάποιους μόνο, και μόνο κάπου. Αυτό λοιπόν μπορεί
να πεις πως είναι το δικό μας λιθαράκι, στον παγκόσμιο
αγώνα για Ειρήνη.

Ο Aydemir Güler

1. Πόσο σημαντική είναι κατά τη γνώμη σας η 2η Τριμερής Συνάντηση που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, στις 24-25 Σεπτέμβρη;
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ
στην προσπάθειά μας για την εδραίωση μιας πιο στενής
συνεργασίας ανάμεσα στις Επιτροπές Ειρήνης της Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας. Πιστεύω, ότι αν κάποιος αγωνιστής της ειρήνης από μακριά άκουγε ότι είναι μόλις η
2η φορά που διοργανώνουμε μια τέτοια Τριμερή Συνάντηση θα έμενε έκπληκτος!
Οι χώρες μας δεν είναι μόνο γειτονικές. Έχουμε και οι
τρεις την υποχρέωση να συντονιστούμε πιο αποτελεσματικά, με δεδομένο ότι οι δυνάμεις της εργατιάς, του σοσιαλισμού και της ειρήνης είναι οι μόνες δυνάμεις που
μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα επικράτεια φιλίας
μεταξύ των λαών και να δώσουν έτσι λύση στα προβλήματα που δημιούργησαν οι κυρίαρχες τάξεις και ο ιμπεριαλισμός.
Το πρόγραμμά μας δεν πρέπει να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
άμεσα οι τρεις χώρες μας. Ζούμε σε μια ασταθή περιοχή, στην οποία γίνονται ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που
αποτελούν μέρος στρατηγικών σχεδίων. Οι φιλειρηνικές
δυνάμεις θα μπορέσουν να αντιδράσουν αποτελεσματικά, μόνο αν έχουν να αντιτάξουν τα δικά τους στρατηγικά σχέδια.
Συγκεκριμένα, η Τουρκία, βρίσκεται εν μέσω ιμπεριαλιστικών σχεδίων και είναι πρωτοπόρος του Ισλαμισμού
στην υπηρεσία του ιμπεριαλισμού. Να λοιπόν γιατί έχουμε
ήδη καθυστερήσει. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά, να διαμορφώσουμε κοινή αντίληψη και να δυναμώσουμε τον
αγώνα μας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον καπιταλισμό.
Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα, εδώ και πολύ καιρό,
αποτελεί τη σκηνή διεξαγωγής του αγώνα που δίνουν οι
Έλληνες εργαζόμενοι κι εργαζόμενες που αντιδρούν στις
αιτίες και τα αποτελέσματα της κρίσης καθώς στην επίθεση των κυρίαρχων δυνάμεων. Είναι πολύ σημαντικό να
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H

Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ ενημερώνει όλες τις
Επιτροπές Ειρήνης, τους φίλους και αγωνιστές
της Ειρήνης σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα
όλο τον ελληνικό λαό, ότι η ΕΕΔΥΕ δεν έχει καμία
σχέση με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με
την επονομασία «Ίδρυμα Γρηγόρης Λαμπράκης»,
όπως δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρό της, το γιό
και συνώνυμό του, Γρηγόρη Λαμπράκη.
Το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη είναι στενά συνδεδεμένο με κορυφαίες στιγμές του λαϊκού, φιλειρηνικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, η ίδια η ζωή
του, ο αγώνας και η θυσία του συμπυκνώνουν την ανιδιοτελή προσφορά στην πάλη για ένα κόσμο κοινωνικής δικαιοσύνης, ενάντια στα μονοπώλια και τον
ιμπεριαλισμό, ενάντια στον πόλεμο και τα πυρηνικά,
για το διεθνή αφοπλισμό και την ειρήνη.
Η αγωνιστική στάση ζωής δεν κληρονομείται, κατακτιέται από κάθε πραγματικό, λαϊκό αγωνιστή, μέσα
από την καθημερινή και έμπρακτη πάλη και μέσα από
τις γραμμές του ευρύτερου εργατικού, ριζοσπαστικού
και αντιιμπεριαλιστικού, λαϊκού κινήματος. Αντιπαλεύουμε τον καπιταλισμό και τις πολιτικές του, τις βαριές συνέπειες για τους λαούς από τη βαρβαρότητα
και τα εγκλήματά του, και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, και στην ιμπεριαλιστική ειρήνη! Συνεχίζουμε
στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Νίκου Νικηφορίδη και των χιλιάδων άλλων επώνυμων κι ανώνυμων λαϊκών αγωνιστών. Για την ανατροπή του συνόλου της αντιλαϊκής πολιτικής. Για ένα νέο κόσμο της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της λαϊκής ευημερίας και της
ειρήνης, όπου οι λαοί θα ζουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους, απολαμβάνοντας τον πλούτο που παράγουν.
Αυτός είναι ο φόρος τιμής, που εμείς οφείλουμε
στους πρωτοπόρους του φιλειρηνικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, έτσι τον αποδίδουμε!
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2011
Το γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ

42

συναντάμε συντρόφους από μια τέτοια χώρα και να μοιραζόμαστε την εμπειρία τους.
Τέλος, η Κύπρος, ως μια χώρα χωρισμένη στα δυο,
αποτελεί από μόνη της ζήτημα -πρόβλημα για την ειρήνη.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι ο αγώνας των αριστερών και φιλειρηνικών δυνάμεων του νησιού παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο και αποκόμισε
σημαντικά οφέλη στις προεδρικές και κοινοβουλευτικές
εκλογές και μάλιστα σε μια περίοδο που ο ιμπεριαλισμός
κάνει άλματα ανόδου.
Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα να συζητήσουμε και
πολλά να μάθουμε ο ένας από τον άλλον.
2. Πως εκτιμάτε τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου;
Μετά από μερικούς μήνες, έγινε πια ολοφάνερο ότι η
ονομαζόμενη «Αραβική Άνοιξη» συνεχίζεται με πρωτοβουλία του ιμπεριαλισμού. Η οικονομική, κοινωνική και
πολιτική κρίση προκάλεσε πολλές μαζικές διαμαρτυρίες,
όμως, τα αριστερά και εργατικά κινήματα των χωρών
αυτών δεν έφτασαν στο σημείο να οδηγήσουν το κίνημα
σε μια τέτοια κατεύθυνση προς όφελος των λαών της
Μέσης Ανατολής. Μετά τις βίαιες επιθέσεις και την εισβολή στην Λιβύη, ήρθε η σειρά της Συρίας που απειλείται τώρα από τις ιμπεριαλιστικές και τις αντιδραστικέςισλαμιστικές δυνάμεις.
Οι εξελίξεις στην περιοχή αποδεικνύουν για μια
ακόμα φορά ότι η ειρήνη είναι υπόθεση της αντι-ιμπεριαλιστικής πάλης.
3. Ποια η συμβολή του εργατικού και λαϊκού κινήματος στο φιλειρηνικό κίνημα;
Το Κίνημα Ειρήνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
ενός μετώπου προοδευτικών δυνάμεων που συντονίζεται
και δραστηριοποιείται ενάντια στον ιμπεριαλισμό και το
καπιταλισμό γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο ιμπεριαλισμός σήμερα αποτελεί τη συνέχεια του παγκόσμιου καπιταλισμού.
Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η συνταγή και κατά
τη διάρκεια των λαμπρών εποχών του ΠΣΕ. Το κίνημα ειρήνης και το εργατικό κίνημα προχωρούν μαζί μπροστά,
χέρι με χέρι, στον δρόμο για το σοσιαλισμό, που είναι το
μοναδικό θεμέλιο για την παγκόσμια ειρήνη.
Αυτός είναι και ο λόγος που η αντι-επαναστατική διαδικασία που απέβη ολέθρια για τις περισσότερες σοσιαλιστικές χώρες, οδήγησε σε υποχώρηση και των δυο.
Η συνταγή πρέπει να αναβιώσει ακόμα μια φορά. Το
ταξικό και το φιλειρηνικό κίνημα έχουν κοινή βάση και
κοινό μέλλον. 

δραστηριότητες
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης

Αλληλεγγύη στην πάλη του κυπριακού λαού

K

ύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, διζωνική, δικοινοτική, ομόσπονδη,
χωρίς ξένες βάσεις, στρατεύματα κατοχής, «εγγυητές» και
«προστάτες», απαίτησε ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία της
Θεσσαλονίκης, που συμμετείχε στη συγκέντρωση αλληλεγγύης και
συμπαράστασης στον κυπριακό λαό, την οποία διοργάνωσε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης με αφορμή
τη συμπλήρωση 37 χρόνων από την τουρκική εισβολή και κατοχή.
Στη συγκέντρωση στο Άγαλμα του Βενιζέλου μίλησε ο Μιχάλης
Λιάκος, αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ και εγκρίθηκε ψήφισμα με το οποίο
απαιτείται να δοθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της μαρτυρικής Κύπρου και αλληλεγγύης σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό.
Ο Μ. Λιάκος σημείωσε πως οι ιμπεριαλιστές κινούνται στην κατεύθυνση της ομοσπονδιακής λύσης και της διχοτόμησης. «Επιδιώκουν να διατηρήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία και να
αποκτήσουν τον πλήρη οικονομικό και πολιτικό έλεγχο του νησιού.
Να γίνει η Κύπρος το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» και προγεφύρωμα
των ιμπεριαλιστών στις επιθέσεις τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτή είναι και η πραγματική ουσία της ανάμειξης και των πιέσεων για αποδοχή του περιβόητου «σχεδίου Ανάν» και όποιων
παραλλαγών του προβάλλονται κατά καιρούς, για την κατ' ουσία νομιμοποίηση του Αττίλα και τη θεσμική κατοχύρωση της διχοτόμησης.
Πιέσεις και ανάμειξη, στις οποίες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και η πρόσφατη πολύνεκρη τραγωδία στη Ναυτική Βάση της Κύπρου και η πολύπλευρη πολιτική εκμετάλλευσή της μετά».
Επίσης σημείωσε πως «σήμερα που αυξάνει η αδιαλλαξία του καθεστώτος στα κατεχόμενα με την απόλυτη στήριξη και της τουρκικής
κυβέρνησης, σήμερα που τα σύννεφα πάνω από την πατρίδα μας πυκνώνουν και το Αιγαίο μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ΝΑΤΟική λίμνη με τις πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων - ΠΑΣΟΚ και

Επιτροπές Ειρήνης Γούβας
και Αγίας Βαρβάρας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΟΥΒΑΣ διοργάνωσε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία της Γούβας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Γούβας και το Συνδικάτο Οικοδόμων
Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου και Γούβας εκδήλωση με
θέμα: «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ προσέφερε στην ΠΕΔΥΕ
180€ για την ενίσχυση του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού.

ΝΔ, χρειάζεται ένταση του αγώνα και της αλληλεγγύης στον κυπριακό
λαό και σ' όλους τους αγωνιζόμενους λαούς της περιοχής».
Ακολούθησε μαχητική διαδήλωση στο κέντρο της πόλης. «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, κάτω η νέα τάξη των ιμπεριαλιστών», «Πόλεμοι - μνημόνια και ανεργία, όλα για τα κέρδη της πλουτοκρατίας»
βροντοφώναξαν οι διαδηλωτές. Η πορεία κατευθύνθηκε στο αμερικάνικο προξενείο όπου θυροκολλήθηκε το ψήφισμα και ολοκληρώθηκε
λίγο αργότερα στην Αριστοτέλους.

ΕΔΥΕΘ - ΠΑΜΕ

Αλληλεγγύη
το όπλο των λαών
Μαζική και μαχητική συγκέντρωση
ενάντια στην ιμπεριαλιστική
βαρβαρότητα σε Παλαιστίνη και Λιβύη

T

ην αλληλεγγύη τους στους λαούς της Παλαιστίνης και
της Λιβύης, διαδήλωσαν στις 12 Ιούλη 2011 ο εργαζόμενος
λαός και η νεολαία της Θεσσαλονίκης, που συμμετείχαν στο
συλλαλητήριο της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
Θεσσαλονίκης και της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Μπροστά στο Άγαλμα του Βενιζέλου, όπου πραγματοποιήθηκε η μαζική συγκέντρωση, πρώτος
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Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου

Εκδήλωση με θέμα
«Πυρηνική ενέργεια
χθες και σήμερα»

Σ

χαιρέτισε ο Ασόκι Σούτκι, πρόεδρος Παλαιστινιακής Παροικίας Θεσσαλονίκης, τονίζοντας τη μεγάλη αξία της συμπαράστασης και της
αλληλεγγύης του ελληνικού λαού στον αγώνα των Παλαιστινίων, ενώ
εξήρε ιδιαίτερα τη συνεπή στάση του ΚΚΕ και του ελληνικού κινήματος ειρήνης − της ΕΕΔΥΕ.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Θεόδωρος Κυριακίδης, μέλος του
Προεδρείου της ΕΔΥΕΘ. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον αδικαίωτο
αγώνα του παλαιστινιακού λαού για την απόκτηση πραγματικής πατρίδας. Τόνισε την ανάγκη της ανάπτυξης κινήματος συμπαράστασης
και αλληλεγγύης εν’ όψη και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον
προσεχή Σεπτέμβρη, όπου θα τεθεί το θέμα των Παλαιστινίων. Ο ομιλητής στη συνέχεια εξέφρασε την έντονη καταδίκη του ελληνικού
λαού στις ιμπεριαλιστικές επιδρομές κατά του λαού της Λιβύης και
κάλεσε τους εργαζομενους και τη νεολαία να παλέψουν μαζί με την
ΕΔΥΕΘ, με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ, το ΜΑΣ και την ΟΓΕ, τις
άλλες οργανώσεις του λαϊκού κινήματος, ενάντια στα ιμπεριαλιστικά
σχέδια, ενάντια στους άδικους πολέμους, από κοινού με τους άλλους
λαούς της περιοχής.
Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν την αναγνώριση ανεξάρτητου,
βιώσιμου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του
1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άμεση αποχώρηση
από τα παλαιστινιακά εδάφη του ισραηλινού στρατού κατοχής και αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ως κράτους-μέλους του ΟΗΕ.
Απαίτησαν επίσης τον άμεσο τερματισμό της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Λιβύη και της σφαγής του λιβυκού λαού, ενώ ιδιαίτερα έντονα
τέθηκε το θέμα της άμεσης επιστροφής όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, που βρίσκονται εκτός συνόρων − καμία εμπλοκή,
καμία συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Στην πορεία που ακολούθησε, κυριάρχησαν συνθήματα, όπως
«Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών κάτω η νέα τάξη των ιμπεριαλιστών», «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι
οι λαοί». Τόσο έξω από το Γαλλικό Προξενείο, όσο και στη συνέχεια
στο Αμερικάνικο Προξενείο, οι διαδηλωτές έκαψαν συμβολικά τις σημαίες των δύο χωρών.

44

τα πλαίσια της επετείου ρήψης των πρώτων ατομικών βομβών,
η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου πραγματοποίησε εκδήλωση μνήμης, την Πέμπτη 21.07.2011, στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».
Οι κεντρικοί ομιλητές, Δρ. Ν. Κατσαρός (Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτος») και κ. Σ. Τάσσος (Πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ), τόνισαν τις ολέθριες
καταστροφές που έχει βιώσει η ανθρωπότητα από το γεγονός αυτό.
Μέσα από τα λόγια των επιστημόνων, οι ακροατές «ταξίδεψαν» στο
«οδοιπορικό θανάτου» που ξεκίνησε πριν 66 χρόνια στη Χιροσίμα και
στο Ναγκασάκι, ακολούθησε στο Τσέρνομπιλ το 1986 και, πρόσφατα,
στη Φουκουσίμα. Ο κίνδυνος είναι παρών και απειλεί την ύπαρξή μας
όσο η άναρχη και ανεξέλεγκτη χρήση της πυρηνικής ενέργειας υπηρετεί
τους σκοπούς των ιμπεριαλιστικών μεθοδεύσεων. Γι' αυτούς ακριβώς
τους σκοπούς προτίθενται οι κυβερνήσεις-μαριονέτες να μετατρέψουν
την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου σε μια πελώρια «αγκαλιά» πυρηνικών
αντιδραστήρων.
Ο λόγος και ο στόχος της εκδήλωσης ήταν σαφής: Πυρηνική
Ενέργεια Χθες και Σήμερα. Στο διαμορφωμένο χώρο που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση λειτουργούσε περίπτερο με παρουσίαση βιβλίων. Αναρτήθηκε πίνακας ανακοινώσεων με στόχο την καλύτερη

ενημέρωση των παρεβρισκομένων σχετικά με τη δράση και το ρόλο
της ΕΕΔΥΕ, τις αναφορές στη χρήση των πυρηνικών όπλων, τις εξοπλιστικές-αμυντικές-στρατιωτικές δαπάνες κ.ά. Απευθύνθηκε κάλεσμα για την 9η Αυγούστου, στην Ακρόπολη. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε
με αντιπολεμικά τραγούδια από το μουσικό σχήμα «Ρωμιοσύνη»,
με χορευτικό συγκρότημα Συρίων μεταναστών και με απαγγελία ποιημάτων Ν. Χικμέτ και Μπ. Μπρεχτ.

Επιτροπή Ειρήνης Άρτας

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κάθε μορφής

Μ

αζική ήταν η συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερα της νεολαίας, στην εκδήλωση - προβολή ταινίας, που διοργάνωσε
η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στον
θερινό κινηματογράφο «ΟΡΦΕΑΣ».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε: Προβολή DVD με
στιγμιότυπα από τη δράση της Επιτροπής Ειρήνης Άρτας. Απαγγελία
ποιημάτων σχετικά με την ειρήνη, από την ποιήτρια κι εκπαιδευτικό
Χριστίνα Καραγιάννη. Ομιλία από την πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Παναγιώτα Ξυλογιάννη, σχετικά με το 16ο Συνέδριο της
ΕΕΔΥΕ και τις διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο την επίσκεψη την Ελλάδα της αμερικανίδας υπουργού εξωτερικών Χ. Κλίντον. Προβολή
της ταινίας «Ψωμί και Τριαντάφυλλα», του αμερικανού σκηνοθέτη
Κεν Λόουτς.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Παναγιώτα Ξυλογιάννη, σε συνέντευξη
τύπου που παραχωρήθηκε με αφορμή τις δράσεις της Επιτροπής,
ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας δραστηριοποιείται από το 1955, δηλαδή από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ. Εμπνέεται από
την αρχή διακήρυξης του ΟΗΕ, την τελική πράξη του Ελσίνκι και τις
αρχές του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου είναι μέλος
[...] Συνέβαλε και συμβάλει αποφασιστικά στη γιγάντωση του κινήματος ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη Γιουγκοσλαβία,
το Ιράκ, το Αφγανιστάν [...] Στη σημερινή πραγματικότητα που είναι
ένας πόλεμος με τα μέτρα που λαμβάνονται από την άρχουσα τάξη,
κρίνεται επιβεβλημένη η συμβολή μας στην ανοικοδόμηση ενός μεγάλου λαϊκού μετώπου με τους φίλους της ειρήνης που θα αντιπαλεύει τον ιμπεριαλισμό [...] Η επιτροπή αναπτύσσει πολύπλευρες
δραστηριότητες και μέσα σ’ αυτές προσπαθούμε να παρέμβουμε και
στο κομμάτι του πολιτισμού».
Ο Γρηγόρης Αναγνώστου, μέλος της γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Άρτας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, στην τοποθέτησή του τόνισε την αξία που έχει ο αγώνας της επιτροπής σε εθνικό
επίπεδο σήμερα, μετά την κύρωση στη Βουλή από την Επιτροπή Εθνι-

κής Άμυνας τεσσάρων μνημονίων συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι «...επαληθεύεται η άποψη της ΕΕΔΥΕ ότι ιμπεριαλισμός δεν
είναι μόνο η πολεμική σύγκρουση αλλά κομμάτι του ιμπεριαλισμού
είναι και η ειρήνη, με την έννοια ότι δεν μας βομβαρδίζει κάποιος
άμεσα αλλά έχουμε μια σειρά από μέτρα που σαν στόχο έχουν την
παραπέρα εξαθλίωση τηε ελληνικής λαϊκής οικογένειας».
Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρωτοβουλία αυτή, που για πρώτη
φορά πήρε η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας, ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση του κόσμου, πράγμα που φάνηκε τόσο από τη συμμετοχή (περίπου 100 άτομα), όσο και από τις θετικές εντυπώσεις, που μεταφέρθηκαν
από τους παραβρισκόμενους μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Η ΟΓΕ σας ενημερώνει
το περιοδικό της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας
Πληροφορίες: ΟΓΕ - Ιπποκράτους 120 • Τηλ.: 210 3629 460
Email: ogegr@otenet.gr • www.oge.gr
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Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου

Εκδήλωση για το
πυρηνικό ολοκαύτωμα
σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου,
στην Πλ. Σαπφούς, η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου για την επέτειο των 66 χρόνων από το έγκλημα
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα του πυρηνικού
ολοκαυτώματος άνοιξε με χαιρετισμό του Γραμματέα της Επιτροπής
Ηρακλή Κουντουρέλλη και ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων του
Γ. Ρίτσου και του Μπ. Μπρέχτ από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολύχρονης Τραχανέλλης χαιρετίζοντας την εκδήλωση κάλεσε το Λεσβιακό λαό να
πορευθεί με το φιλειρηνικό κίνημα του νησιού και έστειλε μήνυμα
φιλίας και αλληλεγγύης στους λαούς της περιοχής.
Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του Προέδρου της ΕΕΔΥΕ Σταύρου Τάσσου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής
που εξελίχθηκε η θηριωδία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην Ιαπωνία και στις επιπτώσεις από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας σήμερα που είναι αντικείμενο κερδοφορίας των μονοπωλίων.
Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη αντιπαράθεσης του αντιϊμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινήματος με τις δυνάμεις του ιμπεριαλισμού και τη σύνδεση των στόχων του κινήματος με τη φιλολαϊκή
διέξοδο από την καπιταλιστική κρίση.

Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης

«Δρόμος θυσίας»
Καστανιά - Λέκκα
Πορεία τιμής και μνήμης για τους
εκτελεσμένους ΕΑΜίτες του νησιού

Β

ήμα το βήμα, το ίδιο το παλιό μονοπάτι που πορεύτηκαν τα τελευταία τους βήματα οι ΕΑΜίτες της Καστανιάς για να εκτελεστούν από τους μελανοχίτωνες φασίστες Ιταλούς, ακολούθησαν
το Σάββατο 27/8 το απόγευμα οι αγωνιστές της Ειρήνης τιμώντας και
μ’ αυτόν τον τρόπο τη μνήμη των πατριωτών. Είναι το μονοπάτι που έχει
λησμονηθεί από τις επίσημες αρχές και φέτος βάδισαν σ’ αυτό άνθρωποι
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απ’ όλη τη Σάμο ανταποκρινόμενοι στο αγωνιστικό κάλεσμα της Πανσαμιακής Επιτροπής για την Ειρήνη (Π.Ε.Ε.), του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕBE, της ΠΑΣΥ, της ΟΓΕ και του ΜΑΣ. Η εκδήλωση ξεκίνησε στην
πλατεία της Καστανιάς και το περιεχόμενο ανακαλούσε την ιστορική
μνήμη και έδινε την προοπτική για τους λαϊκούς αγώνες.
Μεστή, σύντομη, περιεκτική με αναμφισβήτητα ιστορικά στοιχεία
για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον αντιφασιστικό αγώνα στην Ευρώπη
και στη Ελλάδα, την αντιφασιστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης
στη συντριβή του ναζισμού, τις αμέτρητες θυσίες του Ελληνικού λαού,
μέχρι το χρονικό της εκτέλεσης των πατριωτών ΕΑΜιτών της Δυτ.
Σάμου, ήταν η ομιλία - οδηγός της εκδήλωσης από τον Διαμαντή Γρυδάκη μέλος της Γραμματείας της Π.Ε.Ε.
Ακολούθησε η πορεία προς τον τόπο εκτέλεσης και το λιτό μνημείο
προς τιμήν τους, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων (Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, Εργατικό Κέντρο, Προοδευτική Κίνηση Γυναικών, ΠΑΜΕ,
ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ, ΚΚΕ και ΚΝΕ) και προσκλητήριο νεκρών με τα
«παρών» και «παρούσα» να αντηχούν στη ρεματιά ή όπως λέει ο ποιητής «…και οι νεκροί στα ξάγναντα πρωτοπανηγυριώτες». Το απέριττο
πολιτικό μνημόσυνο έκλεισε με το «Επέσατε θύματα…» και τον Εθνικό
Ύπνο, για να ξεκινήσει αμέσως η μαχητική πορεία προς τη Λέκκα.
Λίγο πριν τις 8 το βράδυ στη πλατεία της Λέκκας οι κάτοικοι του
χωριού υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα τους οδοιπόρους του «Δρόμου θυσίας» όπως τον έχουν ονομάσει οι διοργανωτές. Αμέσως ξεκίνησαν οι σύντομοι χαιρετισμοί φορέων εκ μέρους της Κοινωνικής
Συμμαχίας (ΠΑΜΕ - ΠΑΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ) η Βάσω Βρυνιώτη, της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών (μέλος ΟΓΕ) η Ρίτα Καρβούνη, του Μετώπου
Αγώνα Σπουδαστών ο Χριστόδουλος Κουρκουμέλης. Ο Κ. Τζίχας
κεντρικός ομιλητής (Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης) είπε μεταξύ άλλων:
«η Πανσαμιακή Επιτροπή για την Ειρήνη με αίσθημα ευθύνης και με
πλήρη συνείδηση της πραγματικότητας και του καλέσματος των καιρών
πραγματοποιεί αυτό το Δρόμο Θυσίας, αυτό το αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο, σηματοδοτώντας την ανάγκη, ο λαός να πιστέψει στις δυνάμεις του, να εγκαταλείψει τους δυνάστες της ζωής του, να χαράξει το
δικό του δρόμο για μια άλλη κοινωνία, της συλλογικής προσφοράς και
της συλλογικής απολαβής του παραγόμενου πλούτου». Και τότε και σήμερα −κατέληξε ο ομιλητής− το πραγματικό νόημα της θυσίας για τη
πατρίδα το έδωσε και το δίνει ο λαός με τους αγώνες του. Στις μέρες
μας, ο αγώνας για να μην πτωχεύσει ο λαός, ο αγώνας της λαϊκής συμμαχίας για την αντεπίθεση περιέχει το νόημα του σύγχρονου πατριωτισμού. Με καθημερινούς αγώνες, σ’ αυτή την
κατεύθυνση, τιμάμε τους νεκρούς μας.»

πολιτισμός

Μπομπ Ντίλαν
Mία σημαντική συμβολή στο αντιπολεμικό τραγούδι

Ο Μπομπ Ντίλαν με τη φολκ τραγουδίστρια Τζόαν Μπαέζ,
ιδιαίτερα γνωστή για την ενεργό συμμετοχή της στο
αντιπολεμικό κίνημα, τραγουδούν σε πορεία για τα
πολιτικά δικαιώματα που οργανώθηκε στην Ουάσιγκτον
στις 28 Αυγούστου 1963.

E

βδομήντα χρόνια πέρασαν από τη γέννηση ενός
θρυλικού προσώπου που άφησε εποχή στο χώρο
της ροκ σκηνής. Ο λόγος γίνεται για τον Άλλεν Ζιμμέρμαν γνωστό σε όλους με το ψευδώνυμο Μπόμπ Ντίλαν.
Ο Ντίλαν γεννήθηκε στις 24 Μαϊου 1941 στη Μινεσότα των ΗΠΑ. Σε μικρή ακόμη ηλικία – μαθητής γυμνασίου – άρχισε να ασχολείται με τη μουσική κάνοντας τα
πρώτα του βήματα στην κιθάρα, τη φυσαρμόνικα και το
πιάνο. Στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Μινεά-

πολης το οποίο όμως γρήγορα άφησε πίσω για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Ο Ντίλαν επηρεάστηκε σε μεγάλο
βαθμό απ’ τα τραγούδια και την προσωπικότητα του
Γούντι Γκάρθι και το 1962 κυκλοφόρησε τον πρώτο του
δίσκο ο οποίος περιέχει και το αφιερωμένο στον Γούντι
Γκάθρι «Song for Woody» που ο Ντίλαν θεωρούσε ως το
πρώτο του αληθινό τραγούδι.
Εκείνη την εποχή ο Ρόμπερτ (Μπομπ) παίρνει οριστικά το ψευδώνυμο Ντίλαν, και αυτό κατά μία εκδοχή
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οφείλεται στην επιρροή του Ουαλλού ποιητή Ντίλαν
Τόμας που πέθανε στην Νέα Υόρκη αλκοολικός το 1953
σε ηλικία 39 ετών.
Σύντομα ο Ντίλαν έγινε γνωστός τόσο στην Αμερική
όσο και παγκοσμίως ως το σημαντικότερο ροκ είδωλο
της εποχής, και οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπέρασαν
τα 10.000.000 όταν ήταν ακόμη 25 ετών.
Από το 1962 ως το 1965 ο Ντίλαν κυκλοφόρησε τρεις
μεγάλους δίσκους, που καθορίζουν την ιστορία της ροκ,
όπως τον θρυλικό «Highway 61 Revisited», τον «Bringing
it all back home», δίσκος που σηματοδότησε τη στροφή
του στο ηλεκτρικό blues, και τον «Blonde on Blonde»,
ένα καταπληκτικό διπλό άλμπουμ, με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία.
Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει τα τραγούδια του Ντίλαν είναι ο επαναστατικός χαρακτήρας τους, για την εποχή.
Πιο συγκεκριμένα ο Μπόμπ Ντίλαν θεωρείται η «Νέα Φωνή» της
Αμερικής η οποία μέσα από ένα
ρυθμικό ροκ-φόλκ τέμπο εξωτερικεύει μια πνοή διαμαρτυρίας,
αντίδρασης στο κατεστημένο και
ανάγκης για ανατροπή. Η εποχή
του ‘60 αναζητούσε κάποιον εκφραστή, κάποιον που θα αμφισβητήσει τη δεδομένη κατάσταση
του συμβιβασμού και της καταπίεσης. Κι αυτό συνέβη μέσα από
την παρουσία του Μπόμπ Ντίλαν.
Τα τραγούδια του σημάδεψαν τις καρδιές, ιδιαίτερα
των νέων εκείνης της δεκαετίας, και ένα μεγάλο ποσοστό
ανθρώπων δέθηκαν με αυτά και έκαναν ένα βήμα στη
ζωή τους, απομακρυνόμενοι από τη μοιρολατρία και ακολουθώντας το δρόμο της αλλαγής που εξυμνούσε ο δημιουργός (“The line is brown… Paths of victory, we shall
walk“). Ο Ντίλαν συνεπώς, δεν ήταν απλά ένας μουσικός,
ένας διασκεδαστής. Οι στίχοι του είχαν ένα φιλειρηνικό,
εξεγερτικό και διεθνιστικό περιεχόμενο καθώς με αυτούς
τάσσονταν κατά των πολέμων που κήρυτταν οι ΗΠΑ σ’
άλλες, ανίσχυρες χώρες, του τρίτου κόσμου («You masters
of war… I can see through your masks») και δεν επικροτούσε τις προσπάθειες των ομοεθνών του στρατιωτών
στις πολεμικές συρράξεις (“Take this badge from me…
put my guns in the ground. I can’t shoot them anymore”).
Επιπλέον σε τραγούδι του (Union Sundown) αναφέρει καθαρά την εκμετάλλευση από μεριάς των ΗΠΑ σε
βάρος ανήμπορων και φτωχών χωρών (αναφέρει τις Σιγ-
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καπούρη, Ταϊβάν, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ινδία, Πακιστάν
κ.α.) στον τομέα της εισαγωγής προϊόντων με ελάχιστο
χρηματικό κόστος, άλλα παρουσιάζει και τις ταξικές τους
διαφορές και τη δουλοκρατία (“Where a woman, she
slaved for sure, bringin’ home thirty cents to a family of
twelve. You know that’s a lot of money to her”).
Με αυτά τα περιστατικά που περιγράφει, υποστηρίζει
πως όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος που αποσκοπεί στην κερδοσκοπία των κεφαλαιοκρατών με κάθε τρόπο («the unions are big business»)
και θεωρεί πως η αποβολή της καπιταλιστικής νοοτροπίας θα είναι το κλειδί για την ευτυχία, την ισότητα και
την ισονομία. (You know, capitalism is above the law. It
say, “It don’t count ’less it sells”... I can see the day coming
when even your home garden is gonna be against the
law”). Κάποια από τα πιο προοδευτικά τραγούδια του
είναι τα: «The beggar and the
thief», «Κnockin’ on heaven‘s
door», «Paths of victory» «The times
they are a changing’», «Union
Sundown», «License to kill», «Μasters of war», «Like a rolling stone»,
«Dead man, Dead man».
Ωστόσο, παρά το βαθιά πολιτικό περιεχόμενο των τραγουδιών του ο Ντίλαν αποποιήθηκε
από την αρχή το ρόλο του εκφραστή του κινήματος, καθώς
θεωρούσε ότι αυτό δεν είχε οργανωμένη μορφή και κανένα σκοπό. Μάλιστα, μετά από
ένα σοβαρό τραυματισμό του εξαιτίας μιας φοβερής πτώσης από τη μηχανή του, η προσωπικότητα του άλλαξε ριζικά. Τα τραγούδια του δεν έχουν πια επαναστατικό
χαρακτήρα αλλά είναι επηρεασμένα από τη θρησκεία και
τη Φόλκ παράδοση («God knows»), («Cocaine blues»).
O Nτίλαν αποστασιοποιείται από τους φίλους του και
το κοινό του και όταν επιστρέφει, σε μεγάλη πλέον ηλικία,
είναι αλλοιωμένες οι αρχικές του αντιλήψεις και ιδεολογίες και ενδιαφέρεται μόνο για την εμπορευματοποίηση
των νέων του δίσκων αλλά και του ονόματός του. Ωστόσο,
κανείς δεν αμφισβητεί πως είναι ένας πολύ ταλαντούχος
και κορυφαίος μουσικός και στιχουργός ο οποίος προβλημάτισε τη νέα γενιά της εποχής του και ακόμη και σήμερα οι νέοι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αποφασιστικότητα και το ταλέντο του, που μένουν ανεξίτηλα στο πέρασμα των χρόνων.
ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

κυκλοφορησε

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ημερολογιο
της ΕΕΔΥΕ

το

την

ΕΕΔΥΕ

για το 2012

Αγοράζοντας
για τον εαυτό σας
και τους φίλους σας
το ημερολόγιο τοίχου
της ΕΕΔΥΕ
βοηθάτε την υπόθεση
της ειρήνης!

σας στην ΕMΠOPIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
4 Καταθέστε τηναριθ.προσφορά
Λογ/σμού

87693589

Με κάθε νέα συνδρομή
αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ το συλλεκτικό
τεύχος με το προσωπικό
ημερολόγιο του Γρηγόρη Λαμπράκη

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

με ετήσια συνδρομή εσωτερικού 16 ευρώ και εξωτερικού 18 ευρώ

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, στην τελευταία συνεδρίασή της η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ αποφάσισε
την αναβολή της κλήρωσης του λαχνού, που αφορά το ταξίδι στην Κούβα και το Βερολίνο για τις

Συμπληρώστε την κάρτα συνδρομής και ταχυδρομήστε τη στην παρακάτω διεύθυνση
μαζί με το αντίτιμο της συνδρομής σε επιταγή

21 Νοέμβρη 2011

Γι’αυτό κάνουμε έκκληση να ενταθεί η προσπάθεια διάθεσης των λαχνών από όλες τις Επιτροπές, να μην υπάρξουν
επιστροφές, να σταλούν τα χρήματα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο λογαριασμό της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:
87693589 και να κλείσουμε τελικά με την αποστολή των αποκομμάτων μέχρι τις 10 Νοέμβρη 2011.

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4Γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό ‰ÚfiÌÔÈ ÙË˜ÂÈÚ‹ÓË˜

Διατίθεται μέσω όλων
των Eπιτροπών Eιρήνης
της χώρας

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο λαχνός είναι το μοναδικό έσοδο της ΕΕΔΥΕ, της οποίας η οικονομική κατάσταση
δεν βρίσκεται σε καλό επίπεδο, με δεδομένο το σύνολο των υποχρεώσεών της σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 48, 106 81 ΑΘΗΝΑ

#

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011
ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΤΗΛ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

και μπείτε στην κλήρωση για

δύο συναρπαστικά ταξίδια
Στηρίξτε τη μεγάλη λαχειοφόρο αγορά της ΕΕΔΥΕ
και ίσως να είστε εσείς ο ένας από τους τυχερούς
που θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους
για να ταξιδέψουν!

9 ημέρες
στην Κούβα

4 ημέρες
για 2 άτομα

ΕΙΡΗΝΗΣ
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KΩΔIKOΣ: 4078

ενισχύστε οικονομικά την ΕΕΔΥΕ

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH
EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E.

